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                                                ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα του ρόλου των ζώων στη 

θεραπεία των ψυχικών ασθενειών. Είναι γνωστό ότι η επιβάρυνση της ψυχικής 

νόσου στον εικοστό πρώτο αιώνα συνεχίζει να αυξάνει, προκαλώντας εξαιτίας των 

πολυδιάστατων επιπτώσεών της σημαντικό κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο σε 

όλες τις χώρες του κόσμου. Ως αποτέλεσμα στα συστήματα υγείας ανά τον κόσμο 

παρατηρείται μια αναντιστοιχία ανάμεσα στην ανάγκη παροχής θεραπευτικών 

προγραμμάτων για τους ψυχικά ασθενείς και στην πρακτική εφαρμογή τους. Στην 

επιτακτική αυτή ανάγκη έρχεται να προσφέρει τις υπηρεσίες της μια 

συμπληρωματική μορφή θεραπείας που φαίνεται να κερδίζει έδαφος τις τελευταίες 

δεκαετίες, η επονομαζόμενη θεραπεία ψυχικών νόσων με τη συμβολή των ζώων. 

Βασισμένη σε έρευνες που διεξήχθησαν αρχικά κατά τη δεκαετία του 1960 και 

ξεκινώντας εμπειρικά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, βασίζεται στα οφέλη που 

προκαλεί η παρουσία ενός ζώου στην συναισθηματική αλλά και σωματική υγεία 

του ανθρώπου. Η θεραπεία  της ψυχικής νόσου μέσω ζώων, ως εναλλακτική ή 

συμπληρωματική μορφή θεραπείας γίνεται πλέον αποδεκτή και στην Ευρώπη από 

πληθώρα επαγγελματιών υγείας για τα δυνητικά της οφέλη. 

Με επιστημονική σκέψη και σχεδιασμό, εκπαιδευμένα ζώα που πληρούν 

ορισμένα κριτήρια εντάσσονται, κατέχοντας μάλιστα κεντρικό ρόλο, στο πλάνο 

φροντίδας ψυχικά ασθενών συνεισφέροντας στην επίτευξή των στόχων της 

θεραπείας. Σκύλοι, γάτες, πτηνά, άλογα και δελφίνια καθώς και πλήθος άλλων 

ζώων μπορούν να δράσουν καταλυτικά στο όλο θεραπευτικό περιβάλλον δίνοντας 

στον ασθενή τη δυνατότητα να μετριάσει το στρες του, να χαλαρώσει και να γίνει 

δεκτικότερος στην επικοινωνία του με τον θεραπευτή. Ως αποτέλεσμα 

εφαρμόζονται πλέον πληθώρα επιστημονικών προγραμμάτων που βασίζονται στις 

ευεργετικές επιδράσεις των ζώων στους ασθενείς και ειδικότερα στους ψυχικά 

νοσούντες. Τα προγράμματα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν μια σειρά από 

δραστηριότητες, όπως την απλή επαφή με το ζώο, τη φροντίδα και περιποίηση 

του καθώς και τη διενέργεια αθλητικών ασκήσεων με τη βοήθεια ή την παρουσία 

του ζώου. Δύνανται να πραγματοποιηθούν σε ενδονοσοκομειακά ή όχι πλαίσια, σε 



 

 

9 

μια σειρά από διαφορετικές κατά το επιθυμητό εγκαταστάσεις και να ενταχθούν 

κατά το δυνατό σε πλήθος θεραπευτικών προσεγγίσεων ανεξαρτήτως της 

θεωρητικής τους υποδομής και προέλευσης. 

Δεδομένων των παραπάνω στοιχείων σχετικά με τη σημαντικότητα των 

ψυχικών νόσων και των επιπτώσεών τους καθώς και με τη δυνατότητα 

διερεύνησης και εφαρμογής ενός νέου σχετικά πλάνου φροντίδας τους- αυτό με τη 

συμβολή των ζώων- με σχετικά χαμηλό κόστος και πολλά εμφανιζόμενα οφέλη, 

καθίσταται εμφανής η αξία μελέτης του συγκεκριμένου θέματος, για να διαφωτιστεί 

έστω κατά το ελάχιστο η νέα αυτή δυνατότητα θεραπείας και η προοπτική 

ευρύτερής ένταξής της στα γνωστά συμβατικά θεραπευτικά προγράμματα για τις 

ψυχικές νόσους.  
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                                                    ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη μέσω ερευνητικών 

δεδομένων και θεωρητικών πλαισίων του ρόλου των ζώων στη θεραπεία της 

ψυχικής νόσου. Η ψυχική νόσος ως έννοια καλύπτει ένα ευρύ φάσμα διαταραχών 

που χαρακτηρίζονται από ποικίλα διαφορικά συμπτώματα αλλά και την εμφάνιση 

κοινών παθολογικών στοιχείων όπως οι παράταιρες, υπερβολικές ή παράλογες 

σκέψεις και συναισθήματα, η μη φυσιολογική συμπεριφορά και η έλλειψη 

ικανότητας σύναψης φυσιολογικών διαπροσωπικών σχέσεων. Το κόστος της 

περίθαλψης και φροντίδας όσον αφορά στην ψυχική υγεία παγκοσμίως είναι 

ιδιαίτερα υψηλό ενώ αναμένεται να αυξηθεί με βάση τα ερευνητικά στοιχεία του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σε ακόμη μεγαλύτερα ποσοστά. Τα παραδοσιακά 

θεραπευτικά σχήματα περιλαμβάνουν κυρίως φαρμακευτική αγωγή και 

ψυχοθεραπεία ενώ σε σοβαρότερες περιπτώσεις οι ψυχικά ασθενείς εγκλείονται 

σε ψυχιατρικές κλινικές και ιδρύματα, πολλές φορές ισοβίως. 

Στην επιτακτική ανάγκη εφαρμογής νέων και  αποτελεσματικών μορφών 

θεραπείας για την ψυχική νόσο έρχεται να συμβάλλει με τα πλεονεκτήματά της η 

λεγόμενη θεραπεία με τη βοήθεια ζώων. Η υποβοηθούμενη από ζώα θεραπεία 

ψυχιατρικών ασθενών, η Animal Assisted Therapy (AAT), όπως είναι γνωστή στη 

διεθνή ορολογία, παρουσιάζοντας ενθαρρυντικά αρχικά ερευνητικά αποτελέσματα 

και στοιχεία ως προς τα δυνητικά της οφέλη, δε συνιστά ξεχωριστή σχολή 

ψυχοθεραπείας, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί ως εναλλακτική ή συμπληρωματική 

μορφή θεραπείας. Έχει την αρχή της στον μακροχρόνιο δεσμό μεταξύ ανθρώπου 

και ζώου και στις ευεργεσίες που  προκύπτουν για το πρώτο μέλος της σχέσης 

αυτής. Παρότι τα ζώα υπήρξαν παρόντα σε διάφορα θεραπευτικά περιβάλλοντα 

ανά τους αιώνες, πατέρας της θεραπείας ψυχικά ασθενών με τη βοήθεια ζώων 

θεωρείται ο Αμερικανός Boris Levinson, ψυχοθεραπευτής παιδιών, ο οποίος το 

1961 πρώτος κατέγραψε με επιστημονικό τρόπο τα ευρήματά του από την 

ευεργετική παρουσία ενός σκύλου στην υγεία των μικρών ασθενών του. Στα έτη 

που ακολούθησαν πραγματοποιήθηκαν και άλλες έρευνες που τα αποτελέσματά 

τους ενισχύουν τις απόψεις του Αμερικανού ψυχοθεραπευτή. Στη σύγχρονη εποχή 
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η θεραπεία μέσω ζώων ορίζεται εννοιολογικά ως η καθοδηγούμενη 

αλληλεπίδραση μεταξύ ενός ειδικά εκπαιδευμένου ζώου και του ασθενούς ως 

ατόμου ή ομάδας, η οποία κατευθύνεται από τον θεραπευτή-χειριστή του ζώου. Οι 

παρεμβάσεις αυτές μπορούν να λάβουν χώρα σε ποικίλα περιβάλλοντα και 

περιλαμβάνουν πλήθος δραστηριοτήτων που έχουν ως στόχο να προάγουν την 

υγεία ως ολότητα και να μειώσουν τα αρνητικά συμπτώματα της ψυχικής νόσου.  

Το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αυτής αναφέρεται στις έννοιες της 

ψυχικής υγείας και της ψυχικής νόσου γενικά, κάνοντας μια σύντομη αναδρομή 

στη θεραπευτικές προσεγγίσεις των ψυχικών διαταραχών ανά τους αιώνες καθώς 

και στα κυριότερα σύγχρονα σχήματα θεραπείας. Στο δεύτερο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται η ένταξη των ζώων στα θεραπευτικά πλαίσια μέσα από μια 

σύντομη καταγραφή των σημαντικότερων σταθμών του παρελθόντος και την 

παρουσίαση θεωρητικών ψυχολογικών μοντέλων στα οποία βασίζεται αλλά και 

σύγχρονων ερευνητικών στοιχείων που τη στηρίζουν. Το τρίτο κεφάλαιο 

καταγράφει τα πλεονεκτήματα και οφέλη που προκύπτουν από τη θεραπεία με τη 

βοήθεια ζώων στις γνωστότερες μορφές ψυχικών παθήσεων παιδιών, ενηλίκων 

και ηλικιωμένων. Στο τέταρτο κεφάλαιο διερευνώνται οι αρχές που διέπουν την 

ένταξη των ζώων στη θεραπεία , παρουσιάζονται σύγχρονα ανά τον κόσμο 

θεραπευτικά προγράμματα που βασίζονται στη χρήση ζώων και γίνεται αναφορά 

στο ρόλο του νοσηλευτή για την διεξαγωγή και προώθηση τέτοιων 

προγραμμάτων. Στο επόμενο κεφάλαιο σημειώνονται οι περιορισμοί της εν 

αναφορά θεραπευτικής επιλογής, όπως επίσης και οι αντιδράσεις – ενστάσεις  

επιστημόνων ή εκπροσώπων ζωοφιλικών ομάδων και οργανισμών. Στο έκτο και 

τελευταίο κεφάλαιο καταγράφονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την 

συγκέντρωση των στοιχείων για το ρόλο των ζώων στη θεραπεία της ψυχικής 

νόσου και επισημαίνονται προτάσεις για περαιτέρω έρευνα και αξιοποίηση των 

θεωρητικών γνώσεων σε πρακτικό επίπεδο προς όφελος των ψυχικά νοσούντων 

συνανθρώπων μας. 
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                          Κεφάλαιο 1ο    ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΝΟΣΟΣ 

 

1.1   Εισαγωγή 

 

Οι ψυχικές διαταραχές ως όρος χρησιμοποιούνται για να καλύψουν ένα 

ιδιαίτερα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων και καταστάσεων με κοινό παρονομαστή τα 

διάφορα παθολογικά στοιχεία στη σκέψη, τις πράξεις αλλά και την επικοινωνία του 

ανθρώπου που νοσεί, με τους άλλους. Περικλείουν καταστάσεις όπως οι φοβίες 

και άλλες αγχώδεις διαταραχές, η κατάθλιψη και άλλες συναισθηματικές 

αποκλίσεις, όπως και σοβαρότερες νόσους επί παραδείγματος η σχιζοφρένεια και 

άλλες ψυχώσεις. Αφορούν ανθρώπους κάθε ηλικίας και φύλου, κάθε εθνότητας και 

πολιτισμού. Η ψυχική νόσος είναι πολυπαραγοντικής αιτιολογίας, ενώ 

επιβαρυντικοί παράγοντες αδιαμφισβήτητα θεωρούνται τα κληρονομικά 

χαρακτηριστικά, οι διάφορες εγκεφαλικές και νευρολογικές παθήσεις αλλά και το 

κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ο άνθρωπος γεννιέται και ωριμάζει.  

Λόγω των συμπτωμάτων που προκαλεί η ψυχική νόσος επηρεάζει σε 

σημαντικό βαθμό την καθημερινότητα του ασθενούς, δρώντας καταλυτικά στην 

ικανότητα του για ανεξαρτησία και αυτοεξυπηρέτηση, για δράση και εργασία, για 

τη σύναψη ομαλών σχέσεων με τους άλλους ανθρώπους και τελικώς 

υποβαθμίζοντας την ίδια την ποιότητα της ζωής του. Δια μέσου των αιώνων έχουν 

σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις στον τρόπο θεραπευτικής αντιμετώπισης των 

ψυχικά ασθενών γεγονός που οφείλεται στην πρόοδο της επιστήμης και της 

γνώσης μας σχετικά με τη λειτουργία και την παθολογία του εγκεφάλου. Σήμερα 

είναι πλέον αποδεκτό ότι η πλειοψηφία των ψυχικά νοσούντων έχει τη δυνατότητα 

να αναρρώσει και να βιώσει μια σχετικά φυσιολογική ζωή, δεδομένου ότι θα δεχτεί 

έγκαιρη και επαρκή θεραπεία.[1]  

Ωστόσο ανά τον κόσμο, ακόμη και στη σύγχρονη εποχή, η ψυχική ασθένεια 

συνδέεται με μειωμένη αναζήτηση επιστημονικής βοήθειας ή μειωμένης ποιότητας 

παροχή θεραπείας, γεγονός που δείχνει να οφείλεται στην ύπαρξη αρνητικών 

κοινωνικών στερεοτύπων αλλά και σε δυσλειτουργίες και ελλιπή οργάνωση των 

συστημάτων περίθαλψης. Για την σωστή φροντίδα του ψυχικά ασθενή απαιτείται ο 

κατάλληλος συνδυασμός θεραπευτικών σχημάτων καθώς και η ενεργητική 
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συμμετοχή του κοινωνικού δικτύου που με τη σωστή επιμόρφωση θα απαλλαγεί 

από λανθασμένες για την ψυχική νόσο πεποιθήσεις και θα στηρίξει τον άνθρωπο 

που πάσχει.  

 

 

1.2    Η ψυχική υγεία και οι ψυχικές ασθένειες 

 

Η υγεία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ορίζεται ως η 

κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και διανοητικής ευεξίας και όχι απλώς ως 

η απουσία νόσου ή παθολογικών στοιχείων. Επιπλέον ψυχική υγεία είναι η 

κατάσταση εκείνη κατά την οποία το άτομο συνειδητοποιεί και διατηρεί τον έλεγχο 

των λειτουργιών και ικανοτήτων του ώστε να καθίσταται ικανό να ανταπεξέρχεται 

στις απαιτήσεις τις καθημερινότητας και να αντιμετωπίζει τις στρεσογόνες 

καταστάσεις της ζωής. Το υγιές ψυχικά άτομο έχει τη δυνατότητα να είναι 

δραστήριο και παραγωγικό καθώς και να συνεισφέρει με τις δυνατότητές του στο 

κοινωνικό σύνολο. [2]  

Παρόλη την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις επιστήμες της 

νευροφυσιολογίας και της ψυχιατρικής, παρατηρούνται μεγάλες ελλείψεις ανά τον 

κόσμο στην παροχή προληπτικής και θεραπευτικής φροντίδας για την ψυχική 

νόσο γενικότερα. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό στην 

περιορισμένη ακόμη κατανόηση του εγκεφάλου και της κυτταρικής και μοριακής 

του δομής. Επιπλέον οι επενδύσεις παγκοσμίως που αφορούν σε έρευνες σχετικά 

με την αιτιολογία και την αντιμετώπιση των νευροψυχικών διαταραχών είναι 

δυσανάλογα χαμηλές σε σχέση με τις οικονομικές επιπτώσεις που αυτές άμεσα ή 

εμμέσως προκαλούν. Σε λιγότερο βαθμό, η ύπαρξη κοινωνικών στερεοτύπων 

σχετικά με την ψυχική νόσο και το στίγμα που αυτή επιφέρει στους πάσχοντες 

αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην αναζήτηση και αποδοχή της θεραπείας.[1] 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχοντας λάβει υπόψη τις ελλείψεις, τους 

περιορισμούς και τις σύγχρονες προκλήσεις στην αντιμετώπιση των ψυχικών 

διαταραχών έθεσε συγκεκριμένες προτεραιότητες με σκοπό την υπέρβαση των 

εμποδίων στην παροχή κατάλληλων και επαρκών θεραπευτικών παρεμβάσεων. 

Κοινός παρονομαστής στη στοχοθεσία αυτή είναι η ολιστική αντιμετώπιση του 
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ψυχικά ασθενή με ολοκληρωμένα πλάνα φροντίδας που θα οργανώνονται και θα 

εφαρμόζονται με τη συνεργασία ενός δικτύου ειδικών από διάφορους 

επιστημονικούς τομείς, όπως ψυχιάτρους και νευρολόγους, γενικούς ιατρούς, 

ψυχοθεραπευτές και κοινωνικούς λειτουργούς, φυσιοθεραπευτές και 

εργοθεραπευτές αλλά και κάθε απαιτούμενο επιστημονικό ή κοινωνικό φορέα. Ως 

κοινός σκοπός εργασίας τους θα τίθεται η βελτίωση της ποιότητας ζωής του 

ασθενή στο μέγιστο βαθμό και συνεπώς η κατά το δυνατό ομαλή ένταξή του στο 

κοινωνικό σύνολο.[2] 

Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις στον 

τομέα της ψυχικής υγείας είναι ο περιορισμός ιδρυματοποίησης των ασθενών, του 

ισόβιου δηλαδή ή μακροχρόνιου εγκλεισμού τους σε ψυχιατρικές κλινικές και 

άσυλα και η επανάκτηση της ικανότητας διαβίωσης τους εντός του κοινωνικού 

συστήματος και του οικείου διαπροσωπικού περιβάλλοντος. Για να πραγματωθεί 

αυτό απαραίτητη καθίσταται η περεταίρω εξέλιξη των επιστημών που μελετούν 

την φυσιοπαθολογία των ψυχικών διαταραχών, η διεξαγωγή ερευνών σχετικά με 

την κατάλληλη εφαρμογή προληπτικών παρεμβάσεων για την προώθηση της 

ψυχικής υγείας στο γενικό πληθυσμό, η εφαρμογή επιτυχημένων στρατηγικών 

φροντίδας προσιτών σε όλους τους ασθενείς και η κοινωνική ευαισθητοποίηση και 

επιμόρφωση σχετικά με την ψυχική νόσο.[3] 

 

 

 

1.2.1    Ταξινόμηση ψυχικών νόσων, επιπολασμός και επιπτώσεις 

 

Με βάση τη διεθνή ταξινόμηση νόσων και συναφών προβλημάτων υγείας 

από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την αναθεωρημένη για το 2016 δέκατη 

έκδοσή του οι ψυχικές διαταραχές διαχωρίζονται στις εξής παρακάτω μεγάλες 

κατηγορίες οι οποίες εμφανίζονται στον πίνακα 1. [5] 
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πίνακας 1. Διεθνής ταξινόμηση ψυχικών νόσων ICD-10 

 

 

Κάθε μία από τις κατηγορίες περιλαμβάνει στις περισσότερες περιπτώσεις 

πλήθος διαταραχών με διαφορικά και λιγότερο ή περισσότερο σοβαρά 

συμπτώματα που επιβαρύνουν τη ζωή και την καθημερινότητα του ασθενούς. 

Επιπλέον οι έρευνες έχουν δείξει ότι το φορτίο και οι επιπτώσεις της ψυχικής 

νόσου επεκτείνονται πέραν του ασθενούς, στο οικογενειακό περιβάλλον, το 

κοινωνικό σύνολο, αλλά και την οικονομία συνολικά, εξαιτίας του μεγάλου κόστους 

περίθαλψης και της απώλειας εργατικού δυναμικού - οι σοβαρά ασθενείς δεν 

αποτελούν μέρος του - από τον παραγωγικό τομέα. Μάλιστα η επιβάρυνση από το 

κόστος της ψυχικής νόσου συνεχίζει να αυξάνει με μεγάλους ρυθμούς 

παγκοσμίως. Με βάση στοιχεία από την Παγκόσμια Τράπεζα και τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας το κόστος αυτό θα έχει φτάσει τα έξι τρισεκατομμύρια δολάρια 

έως το 2030. Παράλληλα η εκτίμηση του κόστους από την απώλεια παραγωγής 

 1. Οργανικές ψυχικές διαταραχές συμπεριλαμβανομένης της άνοιας 

 2. Ψυχωτικές διαταραχές και νόσοι με συμπτώματα ψευδαισθητικών σκέψεων 

και  παραισθήσεων 

 3. Διαταραχές της διάθεσης και του συναισθήματος 

 4. Διαταραχές άγχους και νευρώσεις 

 5. Διαταραχές που σχετίζονται με τη χρήση ουσιών 

 6. Διαταραχές προσωπικότητας 

 7. Διαταραχές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, όπως αυτισμός και νοητική 
καθυστέρηση 

 8. Διαταραχές συμπεριφοράς  

 9. Διαταραχές που αφορούν στην παιδική και εφηβική κυρίως ηλικία 

10.Διαταραχές που αφορούν στην πρόσληψη τροφής και άλλα ψυχοσωματικά 
συμπτώματα 
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που θα οφείλεται στην ψυχική νόσο εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα δεκαπέντε 

εκατομμύρια δολάρια έως το 2030 όπως παρουσιάζει ο πίνακας 2 . Όσον αφορά 

στον επιπολασμό και τις κοινωνικές συνέπειες των ψυχικών διαταραχών 

παγκοσμίως, με βάση στοιχεία του 2012, υπολογίστηκε ότι η ψυχική νόσος 

αποτελεί πλέον τη σημαντικότερη αιτία απώλειας χρόνων ζωής στις ανεπτυγμένες 

χώρες και σε άτομα κάτω των εβδομήντα ετών, αφήνοντας στην δεύτερη και τρίτη 

θέση τον καρκίνο στις διάφορες μορφές του και τις καρδιαγγειακές νόσους 

αντιστοίχως [6].  (πίνακας 2) 

 

 
 πίνακας 2. Οι συνέπειες της ψυχικής νόσου σε κοινωνικοοικονομικό και ατομικό επίπεδο  

 

 

Με τα παραπάνω καταδεικνύεται η στενή σχέση ανάμεσα στην κοινωνική 

και οικονομική ευημερία και ανάπτυξη και την επιμέλεια για τη θεραπευτική 

αντιμετώπιση της ψυχικής νόσου. Το γεγονός αυτό θα ήταν δυνατόν να 

αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για τους διάφορους οργανισμούς υγείας, την 

Παγκόσμια Τράπεζα, τους διακρατικούς μηχανισμούς παροχής περίθαλψης και 

γενικά τους διάφορους φορείς και τις υπηρεσίες προώθησης και προστασίας της 

υγείας, ώστε να επενδύσουν τα απαραίτητα ποσά στον τομέα της έρευνας για την 

ψυχική υγεία και την θεραπευτική αντιμετώπιση της ψυχικής νόσου.[7] 
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1.2.2     Θεραπευτική αντιμετώπιση της ψυχικής νόσου στο παρελθόν και τη   

σύγχρονη εποχή 

 

Στο μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας η αντιμετώπιση των 

ψυχικά ασθενών υπήρξε από αρνητική έως και βάναυση. Αιώνες πριν η ψυχική 

ασθένεια συνδεόταν με το υπερφυσικό και αποδιδόταν είτε σε κακά πνεύματα είτε 

στην ηθική κατάπτωση του ανθρώπου η οποία επέφερε ως τιμωρία την εισβολή 

της νόσου στη ζωή του. Ως αποτέλεσμα οι συνηθέστερες τακτικές για την 

ανακούφιση του μολυσμένου από την ψυχική διαταραχή ατόμου ήταν οι λοβοτομές 

και οι διατρήσεις κρανίων, οι εξορκισμοί, οι ηλεκτροθεραπείες και τα σωματικά 

βασανιστήρια. Κατά συνέπεια ο ψυχικά ασθενής όχι μόνο δεν επεδείκνυε βελτίωση 

αλλά παρουσίαζε επιδείνωση και σε πολλές περιπτώσεις αποκτούσε επιπλέον 

σωματικές και διανοητικές αναπηρίες. Η ύπαρξη ψυχικής νόσου στιγμάτιζε τον 

ασθενή και τους συγγενείς του και το κοινωνικό αυτό στίγμα ήταν αιτία να 

περιορίζεται ο ασθενής στην καλύτερη των περιπτώσεων εντός της οικίας του, να 

αποδιώχνεται από την οικογένειά του και να ζει ως άστεγος, ή να εγκλείεται σε 

φυλακές, άσυλα και ψυχιατρικά ιδρύματα, στα οποία πολλές φορές οι υπεύθυνοι- 

φροντιστές δεν είχαν εκπαιδευτεί ούτε διέθεταν τα προσόντα για μια τέτοια ευθύνη. 

Σε πολλά τέτοια άσυλα ασθενών οι συνθήκες διαβίωσης ήταν απάνθρωπες, 

γεγονός που άρχισε να μεταβάλλεται μόλις στις αρχές του 19ου αιώνα με τις 

σημαντικές προόδους στους  τομείς της φαρμακολογίας, της ψυχιατρικής και των 

κοινωνικών επιστημών. [4] 

Συνεπώς, η θεραπευτική αντιμετώπιση για τις ψυχικές νόσους έχει εξελιχθεί 

σε μεγάλο βαθμό παράλληλα με την πρόοδο της επιστήμης και του ανθρώπινου 

πολιτισμού. Στη σύγχρονη εποχή κυριαρχεί το πρότυπο μιας ανθρωπιστικής και 

ολιστικής προσέγγισης του ανθρώπου που υποφέρει από ψυχικές διαταραχές. 

Στόχος των σύγχρονων θεραπευτικών προσεγγίσεων είναι ο περιορισμός 

ιδρυματοποίησης των ψυχικά ασθενών και η επανένταξή τους στο κοινωνικό 

πλαίσιο. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς και η εξάλειψη των 

αρνητικών συμπτωμάτων των ψυχικών διαταραχών πραγματοποιείται πλέον με 

ένα συνδυασμό μεθόδων κυριότερες από τις οποίες είναι η φαρμακοθεραπεία και 
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η ψυχοθεραπεία, ατομική και ομαδική, μέσω των ψυχολογικών ομάδων 

υποστήριξης. Ωστόσο η εισαγωγή και διαμονή ασθενών σε ιδρύματα και κλινικές 

ψυχικής υγείας συνεχίζει να υφίσταται εφόσον κρίνεται απαραίτητη από τους 

ειδικούς.  Παράλληλα έχουν αρχίσει να εμφανίζονται στο προσκήνιο νέες, 

εναλλακτικές ή συμπληρωματικές μορφές θεραπείας της ψυχικής νόσου που 

έχουν παρουσιάσει θετικά αρχικά αποτελέσματα. Μία από αυτές είναι και η 

θεραπεία μέσω ζώων, η οποία θα αναλυθεί διεξοδικά στα επόμενα κεφάλαια. [8] 

 

 

1.3   Σύνοψη 

 

Η ψυχική υγεία συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη δυνατότητα του 

ανθρώπου να ζει αρμονικά, να αναπτύσσεται και να είναι λειτουργικός εντός του 

κοινωνικού του περιβάλλοντος. Οι ψυχικές διαταραχές επηρεάζουν σε μικρότερο ή 

μεγαλύτερο βαθμό τη δυνατότητα αυτή, προκαλώντας δυσαρμονίες στη σκέψη, το 

συναίσθημα και τη συμπεριφορά. Με βάση τα χαρακτηριστικά και τη 

συμπτωματολογία τους οι ψυχικές διαταραχές διακρίνονται σε επιμέρους 

κατηγορίες. Οι επιπτώσεις της ψυχικής νόσου είναι πολυμορφικές και αφορούν τον 

ίδιο τον ασθενή και το οικογενειακό του περιβάλλον, το ευρύτερο κοινωνικό 

σύνολο αλλά και την οικονομία των κρατών που καλούνται να περιθάλψουν τους 

ψυχικά ασθενείς και να παρέχουν κατάλληλη θεραπευτική φροντίδα. Εν τω μεταξύ 

ο επιπολασμός των ψυχικών διαταραχών αυξάνει παγκοσμίως και επιτακτική 

παρουσιάζεται η ανάγκη σχεδιασμού και εφαρμογής σύγχρονων τρόπων 

βελτίωσης ή και αποκατάστασης της υγείας των ασθενών στα πλαίσια της 

κοινότητας. Στόχος αποτελεί ο κατά το δυνατόν περιορισμός εγκλεισμού τους στα 

ψυχιατρικά ιδρύματα-πρακτική που θυμίζει μεθόδους του παρελθόντος κατά το 

οποίο ο ψυχικά ασθενής, ισόβια περιορισμένος, αντιμετωπιζόταν με σκληρότητα 

και προκαταλήψεις. Οι κυριότερες σύγχρονες μέθοδοι αποτελούν ως επί το 

πλείστον συνδυασμό φαρμακευτικής αγωγής και ψυχολογικής υποστήριξης, ενώ 

συμπληρωματικές μορφές θεραπείας έρχονται στο προσκήνιο. Μία από αυτές 

είναι η αποκαλούμενη θεραπεία με τη βοήθεια των ζώων.     
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Κεφάλαιο 2ο    Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ  

                               ΝΟΣΩΝ 

 

       2.1   Εισαγωγή 

 

Ο δεσμός ανάμεσα σε άνθρωπο και ζώα έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα 

και είναι πλέον αποδεκτό το γεγονός ότι η ύπαρξη κατοικιδίων επιφέρει οφέλη 

στην ψυχική υγεία πολλών ανθρώπων, δρώντας ανακουφιστικά, χαλαρωτικά και 

αποφορτίζοντας τους από τις εντάσεις και το άγχος της καθημερινότητας. Η χρήση 

των ζώων για θεραπευτικούς σκοπούς έχει συνεπώς και αυτή μακραίωνη ιστορία, 

ωστόσο μόλις τον 20ο αιώνα διευρύνθηκε το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών και 

επαγγελματιών υγείας σχετικά με τις θετικές συνέπειες τις αλληλεπίδρασης των 

ζώων με τον άνθρωπο που νοσεί και τα δυνητικά οφέλη για την υγεία του. Οι 

έρευνες που αφορούν στη συγκεκριμένη αλληλεπίδραση πολλαπλασιάστηκαν και 

το ενδιαφέρον στράφηκε κυρίως στη βοήθεια που η επαφή με ζώα μπορεί να 

προσφέρει στους ανθρώπους που ασθενούν ψυχικά. Τα αποτελέσματα των 

ερευνών αυτών οδήγησαν στην εδραίωση μιας συμπληρωματικής ή και 

εναλλακτικής μορφής θεραπείας για διάφορες κατηγορίες ψυχικής νόσου, αυτής 

που είναι γνωστή ως «θεραπεία με τη βοήθεια ζώων». Παράλληλα οι επιστήμονες 

έχουν ξεκινήσει την αναζήτηση των υποκείμενων μηχανισμών που δύνανται να 

ερμηνεύσουν τα οφέλη που προκύπτουν από τη θεραπεία αυτή και να 

θεμελιώσουν με τον τρόπο αυτό τις θεωρητικές βάσεις που θα υποστηρίξουν τα 

παρόντα εμπειρικά δεδομένα.[9] 

 

 

2.2    Ιστορικά  στοιχεία 

 

Το ενδιαφέρον των ερευνητών και των εκπροσώπων των επιστημών 

ψυχικής υγείας για την καινοτόμο θεραπεία τόσο ψυχικών όσο και σωματικών 

νόσων με τη βοήθεια των ζώων εντάθηκε από τη δεκαετία του 1990 και μετέπειτα, 

ενώ δείχνει βαθμιαία να αυξάνει έως και σήμερα, γεγονός που φανερώνεται από 
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τον αριθμό των επιστημονικών άρθρων που είναι αφιερωμένα σε αυτή σε διεθνές 

επίπεδο. (πίνακας 3) [10]  

 

         

    πίνακας 3.  Η αύξηση του αριθμού άρθρων σχετικά με τη θεραπευτική αξιοποίηση των  ζώων 

 

Ωστόσο,  η πρώτη γραπτή αναφορά σχετικά με τη θεραπευτική αξία των 

ζώων στην ψυχική υγεία του ανθρώπου εντοπίζεται κατά τον 4ο π.Χ. αιώνα, στο 

«κατ’ιατρείον» σύγγραμμα του Ιπποκράτη, σύμφωνα με το οποίο συστήνεται σε 

ανθρώπους που υποφέρουν από αϋπνίες, ο προ της κατάκλισης, χαλαρωτικός 

περίπατος με το άλογο. Σε πιο πρόσφατους καιρούς, ο William Τοοke, βρετανός 

κληρικός εισήγαγε στο νοσοκομείο ψυχικά ασθενών της Υόρκης, το οποίο είχε 

ιδρυθεί από Κουακέρους μοναχούς το 1792 στη Βρετανία, ζώα όπως κουνέλια και 

πτηνά προς όφελος της θεραπείας των τροφίμων. Τα ζώα περιφέρονταν ελεύθερα 

στους προαύλιους χώρους του νοσοκομείου και οι ασθενείς είχαν τη δυνατότητα 

να τα προσεγγίσουν και να τα φροντίσουν. Το 1830 οι επίτροποι κρατικής 

φιλανθρωπίας της Βρετανίας πρότειναν να τοποθετηθούν ζώα σε όλα τα 

ψυχιατρικά ιδρύματα της χώρας ώστε να δημιουργηθεί μια πιο ευχάριστη, 

χαλαρωτική και λιγότερο αποπνικτική ατμόσφαιρα για τους ασθενείς. Το 1867, στο 
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Bielfield της δυτικής Γερμανίας και στο νοσοκομείο για τους επιληπτικούς ασθενείς 

εφαρμόστηκαν πρωτόκολλα θεραπείας με τη βοήθεια αγροτικών ζώων, όπως τα 

άλογα και τα πτηνά αλλά και κατοικιδίων όπως οι σκύλοι και οι γάτες. Στην 

Αμερική και συγκεκριμένα σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Ουάσιγκτον για ψυχικές 

διαταραχές, εισήχθησαν ζώα με τα οποία οι ασθενείς μπορούσαν να 

αλληλεπιδρούν καθημερινά, ενώ κατά το 1944-45 σε νοσοκομείο αυτή τη φορά της 

Νέας Υόρκης για βετεράνους στρατιωτικούς με ψυχικά προβλήματα, 

εγκαταστάθηκε φάρμα ζώων στην οποία ο καθένας είχε τη δυνατότητα να εργαστεί 

και να συμμετέχει στις δραστηριότητες που εμπεριείχε. Το έτος 1962 αποτελεί 

σταθμό για την ανάπτυξη της θεραπευτική μεθόδου των ψυχικά ασθενών με τη 

βοήθεια ζώων, καθώς ο αμερικανός ψυχοθεραπευτής παιδιών Boris Levinson 

μετά από πολυετή προσωπική έρευνα με αυτιστικά παιδιά, εκδίδει το σύγγραμμα 

του με τίτλο «ο σκύλος ως συν-θεραπευτής», στο οποίο καταγράφει τις εμπειρίες 

και τα συμπεράσματά του σχετικά με τον καταλυτικό ρόλο που ένα ζώο μπορεί να 

διαδραματίσει στη διεξαγωγή και επιτυχή έκβαση της ψυχοθεραπευτικής 

διαδικασίας. Ως επακόλουθο της αίσθησης που προκάλεσαν οι απόψεις του 

Levinson, κατά τη δεκαετία του 1970, η παρουσία ζώων- «συνθεραπευτών», 

εφαρμόστηκε σε πολλά ιδρύματα και κλινικές ψυχικής υγείας σε Ευρώπη και 

Αμερική, με πιο γνωστή την περίπτωση των αμερικανών ψυχιάτρων Samuel και 

Elizabeth Corson. Το 1976 ιδρύθηκε το «διεθνές σωματείο σκύλων- θεραπευτών», 

από την Elaine Smith, σκοπός του οποίου κατέστη η οργάνωση θεραπευτικών 

προγραμμάτων για ψυχικά ασθενείς με την παρουσία σκύλων καθώς και η 

ενημέρωση του κοινού και των επαγγελματιών υγείας για τα πολλαπλά οφέλη της 

συγκεκριμένης θεραπείας. Το 1977 ιδρύθηκε η γνωστή ως και σήμερα «Delta 

Society», ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με σκοπό την διεξαγωγή μελετών 

σχετικά με το ρόλο των ζώων στη θεραπεία ψυχικά ασθενών και η υλοποίηση 

προγραμμάτων στα διάφορα κέντρα ψυχικής υγείας. Το 1981 πραγματοποιήθηκε 

το πρώτο διεθνές συνέδριο αμιγώς αφιερωμένο στα δυνητικά οφέλη της 

παρουσίας των ζώων στην ανθρώπινη υγεία, ενώ το 1990 ιδρύθηκε ο διεθνής 

οργανισμός μελέτης και συντονισμού των δράσεων που σχετίζονται με την 

αλληλεπίδραση ζώου και ανθρώπου στα πλαίσια ψυχοθεραπευτικών 
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παρεμβάσεων. Τέλος η «Delta Society», εξέδωσε το 1996 το πρώτο εγχειρίδιο για 

τη θεραπεία μέσω ζώων και τις δραστηριότητες που εμπεριέχει, παραθέτοντας 

τους ορισμούς και αποσαφηνίζοντας τις έννοιες που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο 

της θεραπείας αυτής.[11]   

 

 

2.3   Θεωρητικά πλαίσια και δεδομένα 

 

Στην προσπάθεια τους να υποστηρίξουν τις ενθαρρυντικές παρατηρήσεις 

τους σχετικά με τα οφέλη της ένταξης των ζώων στη θεραπεία των ψυχικών 

νόσων, οι ειδικοί πρότειναν αρκετές θεωρίες από τον χώρο των κοινωνικών 

επιστημών αλλά και της επιστήμης της Ψυχολογίας. Ωστόσο δεν έχει ακόμη 

διατυπωθεί ένα κοινό και ευρέως αποδεκτό θεωρητικό πλαίσιο επί του οποίου 

δύναται να θεμελιωθεί ένα ερμηνευτικό μοντέλο για τη θεραπεία των ψυχικών 

διαταραχών με τη βοήθεια των ζώων. Έως και του παρόντος τέσσερα είναι τα 

κυριότερα θεωρητικά σχήματα με τα οποία καθίσταται δυνατή η ερμηνεία των 

πλεονεκτημάτων της υποβοηθούμενης από ζώα θεραπείας ψυχικά ασθενών. Η 

θεωρία της βιοφιλίας, η θεωρία της κοινωνικής μεσολάβησης ή υποστήριξης, η 

θεωρία της προσκόλλησης και των «μεταβατικών αντικειμένων» και οι γνωστικές 

ψυχολογικές θεωρίες.[12] 

α.  Η θεωρία της βιοφιλίας:  

Ο όρος βιοφιλία, που σημαίνει αγάπη για τη ζωή και κατ’ επέκταση αγάπη για όλα 

φυσικά συστήματα και τους οργανισμούς επινοήθηκε από τον κοινωνικό ψυχολόγο 

Erich Fromm το 1973. Ο Fromm υποστήριξε πως ο άνθρωπος είναι γενετικά 

προδιατεθειμένος να αναζητά την εγγύτητα, την επαφή και τη δημιουργία δεσμών 

με τη φύση και τα έμβια όντα. Η υπόθεση της βιοφιλίας ήρθε σε χρήση το 1984, 

όταν ο Edward O.Wilson, ένας Αμερικανός βιολόγος, συνειδητοποιώντας τις 

συνέπειες της απομάκρυνσης του ανθρώπου από τη φύση για την υγεία μας,  

έγινε πρωτοπόρος σε μια νέα σχολή σκέψης που επικεντρώθηκε στην ανάγκη 

επιστροφής του ανθρώπου πίσω στην θεραπευτική επαφή με το φυσικό 

περιβάλλον. Η θεωρία της βιοφιλίας επιπλέον προτείνει ότι ο άνθρωπος διαθέτει 

το ένστικτο για παρατήρηση των υπόλοιπων φυσικών οργανισμών, ώστε να 
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αυξήσει τις πιθανότητες του για επιβίωση, εφόσον το παρατηρούμενο ον 

λειτουργεί ως σηματοδότης καταστάσεων ασφάλειας ή κινδύνου. Ως αποτέλεσμα, 

η ένταξη ενός ήρεμου και φιλικού ζώου στη θεραπεία και η δυνατότητα 

αλληλεπίδρασης μαζί του, μεταδίδει ηρεμία στον ασθενή μειώνοντας τους δείκτες 

του άγχους και την έκλυση των στρεσογόνων ορμονών με όλες τις θετικές 

συνέπειες που συνεπάγονται. [13] 

β.  Η θεωρία της κοινωνικής μεσολάβησης ή υποστήριξης :  

Η θεωρία αυτή δίνει έμφαση στις κοινωνικές επιδράσεις της επαφής με τα ζώα, 

τονίζοντας τη δυνατότητα των ζώων να μειώνουν το αίσθημα της μοναξιάς, να 

βελτιώνουν τη διάθεση και να αυξάνουν τη συναισθηματική πληρότητα του 

ανθρώπου. Το ίδιο το ζώο, επισημαίνουν οι ερευνητές, αποτελεί σημαντική 

συντροφιά για τον ασθενή, παρουσιάζοντας μια απροϋπόθετα φιλικά προσκείμενη 

προς αυτόν συμπεριφορά. Επιπλέον λειτουργεί ως παράγοντας διευκόλυνσης των 

υπόλοιπων κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και εν προκειμένω αυτής μεταξύ του 

ασθενούς και του θεραπευτή. Με τον τρόπο αυτό η παρουσία των ζώων συντελεί 

στη δημιουργία εμπιστοσύνης ανάμεσά τους και επισπεύδει τη θεραπευτική 

διαδικασία. Μια περαιτέρω παρατήρηση των ερευνητών είναι πως ένα ζώο, 

αποτελώντας ένα ουδέτερο, εξωτερικό και φαινομενικά μη σχετικό με τη θεραπεία 

ερέθισμα, μπορεί να διευκολύνει την έναρξη και τη ροή μιας συζήτησης και να 

δημιουργήσει στον ασθενή το κίνητρο να εξωτερικεύσει τα συναισθήματά και τις 

σκέψεις του. [13] 

γ.  Η θεωρία της προσκόλλησης και των «μεταβατικών αντικειμένων»:  

Σύμφωνα με τους ειδικούς η θεωρία της προσκόλλησης είναι ιδιαίτερα σημαντική 

στην ερμηνεία της αξίας που έχει η ένταξη των ζώων στη θεραπευτική διαδικασία. 

Με βάση τη θεωρία αυτή ο άνθρωπος διαθέτει έμφυτη την ανάγκη δημιουργίας 

συναισθηματικών δεσμών μέσω των οποίων ενδυναμώνει την αυτοπεποίθησή του 

και ενισχύει την αυτοεικόνα του, στοιχεία που προωθούν την επίτευξη των 

θεραπευτικών στόχων. Οι δεσμοί αυτοί αφορούν και μπορούν να αναπτυχθούν και 

μέσω της αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με τα ζώα. Συνυφασμένη με τη θεωρία 

της προσκόλλησης είναι και αυτή των «μεταβατικών αντικειμένων», η οποία 

εισήχθη από την Ψυχοδυναμική σχολή της επιστήμης της Ψυχολογίας. Ως 
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«μεταβατικό» ορίζεται το αντικείμενο που λειτουργεί σαν υποκατάστατο του 

ζωτικού συναισθήματος της πρωταρχικής στοργής και αγάπης που δέχεται το 

βρέφος από τη μητέρα, κατά τη στιγμή απομάκρυνσής της. Συνεπώς τα 

μεταβατικά αντικείμενα εμφανίζονται για πρώτη φορά στη βρεφική ηλικία, όταν ο 

άνθρωπος συνειδητοποιεί ότι αποτελεί ξεχωριστή οντότητα από το περιβάλλον και 

τα πρόσωπα γύρω του και αποζητά να αντισταθμίσει την απώλεια του 

συναισθήματος της ηρεμίας και της ασφάλειας. Η λειτουργία των «μεταβατικών 

αντικειμένων» συνεχίζει να υφίσταται και στη μετέπειτα ζωή του ανθρώπου, 

συντελώντας στην εξοικείωση του με άγνωστα ή στρεσογόνα περιβάλλοντα. Κατά 

συνέπεια στα θεραπευτικά πλαίσια, τα ζώα είναι δυνατό να αποτελέσουν για τον 

ασθενή «μεταβατικά αντικείμενα», προσφέροντας του ανακούφιση κατά τις αρχικές 

κυρίως φάσεις της θεραπείας, έως ότου επιτευχθεί η ανάπτυξη εμπιστοσύνης 

μεταξύ ασθενούς και θεραπευτή.[14]     

δ.  Οι γνωστικές ψυχολογικές θεωρίες:  

Οι γνωστικές θεωρίες της Ψυχολογίας βασίζονται στην υπόθεση ότι υφίσταται 

αμοιβαία σχέση ανάμεσα στις σκέψεις, τις ιδέες και τις πεποιθήσεις του ανθρώπου 

και τη συμπεριφορά που εκδηλώνει. Ως στόχος της θεραπείας καθίσταται η 

μεταβολή των αρνητικών αντιλήψεων του ασθενούς και στην υιοθέτηση ωφέλιμων 

και λειτουργικών διανοητικών παραστάσεων σχετικά με την εικόνα για τον εαυτό 

του και τον κόσμο. Η αλλαγή αυτή είναι δυνατό να επέλθει και μέσω της 

παρατήρησης, της μίμησης και της συσχέτισης με εξωτερικούς παράγοντες. Σ’ 

αυτό ακριβώς το σημείο υπεισέρχεται η συμβολή της παρουσίας των ζώων στη 

θεραπεία, διότι μέσω αυτών ο ασθενής μπορεί να εκμάθει κατάλληλες δεξιότητες 

και συμπεριφορές, γεγονός που οφείλεται στο εξής πλεονέκτημα που είναι 

συνυφασμένο με τη ίδια τη φύση των ζώων: χάρη στις άμεσες, ειλικρινείς και 

έκδηλες αντιδράσεις τους απέναντι στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος, ευχάριστα 

ή ανεπιθύμητα, προσφέρουν πολύτιμη ανατροφοδότηση προς τον ασθενή 

ανάλογα με τη συμπεριφορά που αυτός εκδηλώνει. Κατά συνέπεια ο ασθενής, 

παρατηρώντας τα αποτελέσματα των πράξεών του αναδιοργανώνει τη σκέψη και 

ανακατευθύνει τη συμπεριφορά του προς τα επιθυμητά πρότυπα.[12], [13] 
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2.4      Σύνοψη 

 

Ο δεσμός του ανθρώπου με τα ζώα είναι γνωστός από την προϊστορία 

ακόμη, όταν ο άνθρωπος, εξημερώνοντάς τους πρώτους άγριους λύκους, 

κατανόησε τα οφέλη που προέκυπταν από τη σχέση αυτή, για την ίδια του την 

καθημερινή επιβίωση. Η δυνατότητα ένταξης των ζώων σε θεραπευτικές 

διαδικασίες με σκοπό τη βελτίωση της υγείας του ανθρώπου, διαπιστώθηκε κατά 

την αρχαιότητα, αξιοποιήθηκε όμως επίσημα για πρώτη φορά κατά τον 18ο αιώνα 

στην Ευρώπη, παρότι «πατέρας» της θεραπείας μέσω ζώων θεωρείται ο 

Αμερικανός ψυχοθεραπευτής Boris Levinson ο οποίος έζησε και έδρασε στην 

Αμερική κατά τον 19ο αιώνα, οπότε και άρχισε η διεξοδικότερη και εντατικότερη 

έρευνα και μελέτη για τα αποτελέσματα της θεραπείας αυτής από ειδικούς 

διαφόρων επιστημονικών κατευθύνσεων. Παράλληλα ξεκίνησε η προσπάθεια 

ερμηνείας των πλεονεκτημάτων που η θεραπεία προσφέρει με βάση ψυχολογικές 

και κοινωνικές θεωρίες, χωρίς ακόμη ωστόσο να υπάρξει ένα ενιαία αποδεκτό 

μοντέλο επί του οποίου να θεμελιώνονται τα θετικά εμπειρικά δεδομένα από τη 

χρήση της θεραπείας. 
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Κεφάλαιο 3ο      Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΨΥΧΙΚΩΝ  

   ΝΟΣΩΝ  ΚΑΙ  ΤΑ  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  ΠΟΥ  

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ 

 

3.1   Εισαγωγή 

 

Οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς γνωρίζουν ήδη τα πλεονεκτήματα που 

προσφέρει στην καθημερινότητά τους η αλληλεπίδραση με τα ζώα. Οι σύγχρονες 

έρευνες δείχνουν πως τα οφέλη αυτά είναι δυνατό να ενταχθούν στα πλαίσια της 

θεραπευτικής διαδικασίας διαφόρων διαταραχών της υγείας του ανθρώπου. Η 

αξιοποίηση της επαφής με τα ζώα διευρύνεται και καθίσταται επικουρικός 

συντελεστής στη θεραπεία πολλαπλών νόσων και κυρίως εκείνων που αφορούν 

στην ψυχική υγεία του ανθρώπου. Η χρήση της αλληλεπίδραση με τα, ειδικώς 

εκπαιδευμένα για το σκοπό αυτό, ζώα εφαρμόζεται προς βελτίωση των ψυχικών, 

κοινωνικών, συναισθηματικών αλλά και σωματικών λειτουργιών του ασθενούς. Οι 

θεραπευτικές συνεδρίες μπορούν να λάβουν χώρα σε διάφορες εγκαταστάσεις και 

εμπεριέχουν δραστηριότητες όπως το παιχνίδι, η άθληση και η φροντίδα του 

ζώου. Πραγματοποιούνται σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο και όπως κάθε άλλη 

μορφή θεραπείας προσαρμόζονται ανά περίσταση ώστε να απευθύνονται στις 

ανάγκες του κάθε ασθενούς. Στη σύγχρονη εποχή η θεραπεία με τη βοήθεια των 

ζώων είναι αρκετά διαδεδομένη στην Αμερική αλλά και σε χώρες τις Ευρώπης. Τα 

ζώα τα οποία περιλαμβάνονται και συμμετέχουν στη θεραπευτική διαδικασία είναι 

κυρίως οι σκύλοι, οι γάτες και τα δελφίνια, ωστόσο εφόσον κρίνεται σκόπιμο και 

καθίσταται δυνατό, εντάσσονται στα προγράμματα και αγροτικά ζώα, όπως άλογα, 

κουνέλια και διάφορα πτηνά. Με βάση τα στοιχεία των ερευνητών η παρουσία των 

ζώων στη θεραπεία μπορεί να προκαλέσει αισθήματα ηρεμίας και αισιοδοξίας 

στους ενήλικες αλλά και τα παιδιά, ενώ παράλληλα διευκολύνει τη δημιουργία 

εμπιστοσύνης ανάμεσα στον ασθενή και τον θεραπευτή ευνοώντας την επίτευξη 

των θεραπευτικών στόχων. Η θεραπεία με τη μεσολάβηση των ζώων δεν συνιστά 

μεμονωμένη σχολή ψυχοθεραπείας, ούτε είναι δυνατό να επιφέρει θετικά 

αποτελέσματα για όλους τους ανθρώπους με όλων των ειδών τις διαταραχές. 
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Μπορεί όμως, να προσφέρει πολύτιμη βοήθεια σε πολλές περιπτώσεις. Στο 

κεφάλαιο που ακολουθεί γίνεται η παρουσίαση των γενικών πλεονεκτημάτων της 

συγκεκριμένης θεραπείας καθώς και της προσφοράς της στην αντιμετώπιση 

συγκεκριμένων ψυχικών διαταραχών. Παράλληλα, πραγματοποιείται η καταγραφή 

σύγχρονων ερευνητικών στοιχείων και δεδομένων που φαίνεται να υποστηρίζουν 

τα ευεργετικά αποτελέσματα της θεραπευτικής για τις ψυχικές νόσους 

αλληλεπίδρασης με τα ζώα.  [15] 

 

3.2     Γενικά οφέλη της θεραπείας με ζώα στην ψυχική υγεία και η ερμηνεία  

          των εννοιολογικών ορισμών που αφορούν σε αυτή 

 

Η επαφή με τα ζώα κατέχει σημαντική θέση στη ζωή πολλών ανθρώπων 

καθώς η παρουσία τους και μόνο μπορεί να συμβάλλει στην ψυχική ηρεμία και 

ευημερία τους. Ωστόσο φαίνεται πως τα ζώα μπορούν να προσφέρουν πολλά 

περισσότερα από μια απλή συντροφιά. Η ένταξη τους στη θεραπεία της ψυχικής 

κυρίως νόσου είναι γεγονός εδώ και αρκετές δεκαετίες, ενώ τα οφέλη που 

επιτυγχάνονται δείχνουν σημαντικά. Η πολλαπλότητα της ορολογίας η οποία ίσχυε 

μέχρι πριν λίγα χρόνια, σχετικά με τη θεραπευτική χρήση των ζώων και των 

ενεργειών που περιλαμβάνει, προκαλούσε σύγχυση στους ειδικούς και καθιστούσε 

επιτακτική την ανάγκη επισημοποίησης σταθερών εννοιών, κοινών και ευρέως 

αποδεκτών. Αναμφίβολα δεν εντάσσεται στα πλαίσια της θεραπείας κάθε πράξη 

προσέγγισης του ασθενούς από ένα ζώο που επισκέπτεται τα νοσηλευτικά 

ιδρύματα ή κλινικές αν δεν πληρούνται ορισμένες βασικές προϋποθέσεις. Η «Delta 

Society», μία από τις μεγαλύτερες οργανώσεις στην Αμερική, η οποία είναι 

υπεύθυνη για την οργάνωση και παροχή προγραμμάτων θεραπείας με ζώα, έχει 

εκδώσει τους παρακάτω ορισμούς που αφορούν στην ένταξη των ζώων στα 

θεραπευτικά πλαίσια: [16] 

α. Θεραπεία με τη συνδρομή ζώων (animal-assisted therapy): 

Είναι ένα στοχευμένο και δομημένο θεραπευτικό πρόγραμμα στο οποίο 

πραγματοποιείται η εισαγωγή ζώων που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια στη 

θεραπευτική διαδικασία, ως αναπόσπαστο και ζωτικό μέρος αυτής, με στόχο τη 

βελτίωση των γνωστικών, συναισθηματικών, κοινωνικών και σωματικών 



 

 

28 

λειτουργιών του ασθενούς. Σχεδιάζεται και εφαρμόζεται από ειδικούς επιστήμονες 

του τομέα παροχής υγείας, οι οποίοι έχουν επιπλέον εκπαιδευτεί για τα 

συγκεκριμένα προγράμματα και δύναται να λάβει χώρα σε πληθώρα 

εγκαταστάσεων, όπως νοσηλευτικά ιδρύματα, κλινικές και άλλους χώρους 

αποκατάστασης, οίκους ευγηρίας, φυλακές, ιδιωτικές κατοικίες και φάρμες ζώων. 

Στη μορφή αυτή θεραπείας, όπως και στις υπόλοιπες, γίνεται καταγραφή της 

πορείας της και αξιολόγηση επίτευξής των αρχικών στόχων, οι οποίοι έχουν τεθεί 

για κάθε ασθενή. Απευθύνεται σε μεμονωμένους ασθενείς ή και σε ομάδες 

ασθενών ανάλογα με το σχεδιασμό και τα αντικειμενικά κριτήρια που έχουν τεθεί. 

Η θεραπεία με τη συνδρομή ζώων δεν εξαρτάται από κάποια συγκεκριμένη 

ψυχολογική θεωρία, αλλά μπορεί να ενσωματωθεί σε διάφορους τύπους αυτών. 

[16] 

β. Δραστηριότητες αλληλεπίδρασης με τα ζώα (animal-assisted activities): 

Πρόκειται για ευκαιρίες επαφής των ασθενών με ειδικά εκπαιδευμένα ζώα, οι 

οποίες συντονίζονται από ειδικούς επαγγελματίες ή και εθελοντές, ελλείψει 

συγκεκριμένου προγράμματος θεραπείας και θέσεως θεραπευτικών στόχων. Οι 

επισκέψεις των ζώων στους χώρους διαμονής των ασθενών πραγματοποιούνται 

αυθόρμητα, χωρίς να προϋποθέτεται η καταγραφή και αξιολόγηση της πορείας 

τους. [16]    

γ. Παρέμβαση της συμβολής των ζώων σε προγράμματα υγείας (animal-assisted 

intervention): Η έννοια αυτή αφορά στο ευρύτερο πεδίο ένταξης της θεραπείας με 

ζώα σε εκπαιδευτικά προγράμματα με σκοπό την επιμόρφωση των 

επαγγελματιών υγείας προς οργάνωση και υλοποίηση τέτοιων θεραπευτικών 

προγραμμάτων.[16] 

Τα θεραπευτικά προγράμματα με τη βοήθεια των ζώων τίθενται σε 

εφαρμογή για την υποστήριξη παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και ηλικιωμένων 

ασθενών που υποφέρουν από ψυχικές διαταραχές. Τα οφέλη που προκύπτουν 

επιτυγχάνονται μέσω της αλληλεπίδρασης με τα εκπαιδευμένα ζώα, είτε αυτή 

σχετίζεται με το άγγιγμα και την περιποίησή  τους, είτε με την απλή παρατήρηση 

του ζώου και της σχέσης του με τον εκπαιδευτή-φροντιστή του. Τα δυνητικά αυτά 

οφέλη αρχικώς πηγάζουν από το γεγονός ότι η επαφή με τα ζώα αποτελεί 
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δυναμική υποστηρικτική πηγή για τον ασθενή χάρη στην αποδοχή και τη θετική 

ανταπόκριση των ζώων προς αυτόν. Όπως απεικονίζει ο πίνακας 4 τα 

πλεονεκτήματα της θεραπείας με τη συνδρομή ζώων εκτείνονται σε διάφορους 

τομείς της προσωπικότητας των ασθενών και συγκεκριμένα το συναισθηματικό, το 

γνωστικό, τον κοινωνικό αλλά και τον τομέα των σωματικών λειτουργιών: [17] 

 

 
πίνακας  4. Τα γενικά οφέλη της θεραπευτικής αλληλεπίδρασης με τα ζώα 

 

 

α. συναισθηματική στήριξη και ανακούφιση άγχους: 

Έχει παρατηρηθεί ότι η αλληλεπίδραση με τα ζώα επιδρά θετικά σε ασθενείς κατά 

τη διάρκεια στρεσογόνων καταστάσεων εντός της θεραπευτικής διαδικασίας. Το 

όλο περιβάλλον της θεραπείας μετατρέπεται σε φιλικότερο και λιγότερο απειλητικό 

και οι ασθενείς φαίνεται να αισθάνονται πιο ήρεμοι και χαλαροί, όταν ένα ζώο 

συμμετέχει ακόμη και ως απλή παρουσία στη θεραπευτικές συνεδρίες. Τα ζώα 

αποτελούν μια απτή πηγή ευχαρίστησης και παρηγοριάς. Οι ειδικοί υποστηρίζουν 

ότι κατά την επαφή με τα ζώα εκλύονται  νευροδιαβιβαστές όπως η σεροτονίνη και 
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οι ενδορφίνες, οι οποίες προξενούν αίσθημα ευδαιμονίας και ηρεμίας, ενώ 

παράλληλα μειώνεται η έκκριση στρεσογόνων ορμονών όπως η κορτιζόλη και η 

αδρεναλίνη, γεγονός που επιπλέον συντελεί στην μείωση της αρτηριακής πίεσης 

και του καρδιακού ρυθμού. Επιπροσθέτως, οι ασθενείς, καθώς περιποιούνται τα 

ζώα, έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν δεξιότητες φροντίδας και 

ενσυναίσθησης. Συγχρόνως η αλληλεπίδραση με αυτά επιδρά καταλυτικά στη 

σχέση των ασθενών με το θεραπευτή, συντελώντας στην απόκτηση εμπιστοσύνης 

μεταξύ τους. Αφενός λοιπόν επιτυγχάνεται η εξομάλυνση επιβαρυντικών 

συναισθημάτων αφετέρου δε εισάγεται στη θεραπευτική διαδικασία το στοιχείο του 

γέλιου και της χαράς, η αξία των οποίων δε θα πρέπει να υποβαθμίζεται και αυτό 

διότι μέσω αυτών βελτιώνεται η συναισθηματική κατάσταση και η ποιότητα ζωής 

των ανθρώπων γενικότερα.[18] 

β. εκμάθηση  γνωστικών δεξιοτήτων αυτοφροντίδας και βελτίωση αυτοεικόνας:  

Οι ασθενείς που υποφέρουν από ψυχικές νόσους νιώθουν συχνά αδύναμοι, 

ευάλωτοι και εξαρτημένοι από άλλους ανθρώπους. Με την παρουσία των ζώων 

γίνονται εν δυνάμει φροντιστές μιας άλλης οντότητας - του ζώου – για την οποία 

πολλές φορές νιώθουν υπεύθυνοι, αναλαμβάνοντας δραστηριότητες που 

σχετίζονται με την επιβίωσή του. Το γεγονός αυτό συντελεί στην ενδυνάμωση της 

αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης προς τον ίδιο τους τον εαυτό. Επιπλέον πολλά 

οφέλη φαίνεται να αποκομίζουν οι ηλικιωμένοι ασθενείς, στους οποίους 

παρατηρείται μια σταδιακή έκπτωση του τομέα των γνωστικών δεξιοτήτων, όπως 

για παράδειγμα αυτές που συνδέονται με τη μνήμη, την αυτοφροντίδα, την υγιεινή 

και την καθαριότητα. Η ανάληψη πρακτικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με 

την περιποίηση των ζώων εκ μέρους των ηλικιωμένων ασθενών θέτει το κίνητρο 

και τονώνει τη μνήμη ως προς την φροντίδα και του εαυτού, ενώ παράλληλα, η 

συζήτηση θεμάτων αυτοφροντίδας δείχνει να πραγματοποιείται με λιγότερη 

δυσφορία κατά της θεραπευτικές συνεδρίες υπό την παρουσία ενός ζώου.[18] 

γ. καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων: 

Η ψυχική νόσος εν πολλοίς αποκόπτει τον ασθενή από τον κοινωνικό του 

περίγυρο, όχι μόνο λόγω του στίγματος που επιφέρει αλλά και εξαιτίας της 
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περιστολής των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την κοινωνική 

αλληλεπίδραση του ανθρώπου και τη σύναψη ομαλών κοινωνικών σχέσεων. 

Επιπλέον αν η νόσος οδηγήσει στη εισαγωγή του ασθενούς σε κλινική, αυτομάτως 

τελείται η αποκοπή από το κοινωνικό του περιβάλλον και η υποβάθμιση της 

ποιότητας ζωής του. Η ένταξη των ζώων στη θεραπεία αυτών των ασθενών 

συντελεί στην εν μέρει παράταση ενός φυσιολογικού τρόπου ζωής - τα ζώα 

αποτελούν για πολλούς ανθρώπους εξαιρετική συντροφιά - και στην καλλιέργεια 

των απολεσθέντων κοινωνικών δεξιοτήτων. Ακόμη και μέσω της απλής 

παρατήρησης της σχέσης του θεραπευτή με το ζώο και της μεταξύ τους 

αλληλεπίδρασης αποκτούν πληροφορίες για τις αποδεκτές και μη, κοινωνικές 

συμπεριφορές. Ως αποτέλεσμα ο ασθενής μαθαίνει πώς οι πράξεις του 

επηρεάζουν εκείνους που τις δέχονται και εξασκείται στον αυτοέλεγχο και την 

αυτοσυγκράτηση. Ένα ακόμη βασικό στοιχείο είναι ότι τα ζώα ανταποκρίνονται με 

άμεσο τρόπο στις κινήσεις και τις διαθέσεις των ανθρώπων προς αυτά. Η θετική ή 

αρνητική αυτή τους ανταπόκριση βοηθά τον ασθενή στην υιοθέτηση κατάλληλων 

μορφών συμπεριφοράς.[18]  

δ. παροχή ευκαιριών για δραστηριότητα και εκγύμναση:        

Η θεραπεία με τη συνδρομή των ζώων παρέχει τα κίνητρα και τις δυνατότητες για 

συμμετοχή σε δραστηριότητες φυσικής άσκησης, οι οποίες ενδυναμώνουν 

σωματικά τον ασθενή και προσφέρουν παράλληλα χαρά και διασκέδαση. Το 

περπάτημα και το τρέξιμο, η γυμναστική και το παιχνίδι με τα ζώα συντελούν στην 

παραγωγή ενδορφινών και τη βελτίωση της διάθεσης. Συνεισφέρουν επίσης στην 

εξάσκηση της αδρής και λεπτής κινητικότητας οι οποίες σε κάποιους ασθενείς με 

ψυχικές διαταραχές έχουν επηρεαστεί σημαντικά.[19] 

  

 

 

3.3   Οφέλη της ένταξης ζώων στις σύγχρονες μεθόδους θεραπείας ψυχικών  

νόσων  για   παιδιά, ενήλικες  και ηλικιωμένους ασθενείς 

 

Αποτελέσματα μελετών σχετικά με τους ασθενείς που πάσχουν από 

ψυχικές διαταραχές έχουν επιβεβαιώσει ότι η συμμετοχή σε θεραπευτικά 
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προγράμματα με ζώα, σε συνδυασμό με την πραγματοποίηση άλλων περισσότερο 

παραδοσιακών θεραπευτικών παρεμβάσεων, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του 

άγχους και των συμπτωμάτων κατάθλιψης, την ελάττωση συμπεριφορών που 

συνδέονται με τη νόσο καθώς και τη βελτίωση των κοινωνικών τους 

αλληλεπιδράσεων. Οι ειδικοί βέβαια υποστηρίζουν πως αδιαμφισβήτητα ο κάθε 

ασθενής εμφανίζει μια δική του αυτόνομη πορεία όσον αφορά στη διαδικασία της 

αποκατάστασης, στην οποία οι παραδοσιακές θεραπείες, παρουσιάζουν σταθερά 

εδώ και χρόνια θετικά αποτελέσματα. Ωστόσο η αναζήτηση νέων μεθόδων και 

τεχνικών για εκείνους που δεν ανταποκρίνονται στα βασικά σχήματα παρέμβασης 

ή και που διάκεινται θετικά σε νέες μορφές θεραπείας, καθίσταται ζωτικής 

σημασίας. Η θεραπεία με τη συνδρομή ζώων φαίνεται μέσω των στοιχείων των 

έως τώρα ερευνών ως μια εφικτή και δυναμική εναλλακτική για παιδιά, εφήβους, 

ενήλικες και ηλικιωμένους ασθενείς με διάφορες μορφές ψυχικών διαταραχών.[20]   

 

 

3.3.1.   Κατάθλιψη 

 

Η κατάθλιψη αποτελεί ψυχική διαταραχή με σημαντικό και συνεχώς 

αυξανόμενο δείκτη επιπολασμού στη σύγχρονη εποχή. Πρόκειται για διαταραχή 

της διάθεσης, η οποία προκαλεί απώλεια ενδιαφέροντος για κάθε δραστηριότητα, 

απώλεια του συναισθήματος χαράς και ικανοποίησης από τη ζωή, αίσθημα 

κόπωσης, διαστρέβλωση της αυτοεικόνας και ελάττωση της αυτοπεποίθησης 

καθώς και μείωση της ικανότητας συγκέντρωσης, της ποιότητας του ύπνου και της 

όρεξης. Επηρεάζει την ικανότητα του ανθρώπου να λειτουργήσει φυσιολογικά και 

να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Αντιμετωπίζεται με 

ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες καθώς και φαρμακευτική αγωγή, ενώ τα τελευταία 

έτη τα προγράμματα παρέμβασης με τη βοήθεια των ζώων ολοένα κερδίζουν 

έδαφος ως συμπληρωματικό κυρίως στοιχείο στη θεραπεία της.[21]  

Μελέτες έχουν δείξει πως η αλληλεπίδραση με τα ζώα προκαλεί βιοχημικές 

αλλαγές στον εγκέφαλο του ασθενούς και έκλυση νευροδιαβιβαστών που 

βελτιώνουν τη διάθεση και προκαλούν χαλάρωση και καταστολή του άγχους. 

Παράλληλα επιτυγχάνονται και άλλα οφέλη στις σωματικές λειτουργίες του 
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ασθενούς όπως η μείωση της αρτηριακής πίεσης και του σφυγμού και η αύξηση 

της δραστηριότητας και κινητικότητας, ενώ όλα τα παραπάνω συντελούν στην 

καλύτερη και ταχύτερη αποκατάσταση της υγείας του. Τα δυνητικά ψυχικά οφέλη 

είναι η συναισθηματική υποστήριξη και η ελάττωση του αισθήματος απομόνωσης 

και μοναξιάς, η καλλιέργεια δεξιοτήτων ενσυναίσθησης, η ανόρθωση της 

αυτοεικόνας και αυτοπεποίθησης και η βελτίωση του προσανατολισμού προς την 

πραγματικότητα γενικότερα.[22] 

 Η ενασχόληση με τα ζώα δύναται συνάμα να συντελέσει στη διανοητική 

απομάκρυνση του ασθενούς από τη νόσο και τα συμπτώματα αυτής και τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Οι δραστηριότητες που εκείνος αναλαμβάνει εν 

σχέσει με τα ζώα θεραπείας, τον παροτρύνουν να διατηρείται ενεργός και να 

εκτελεί επίσης σε τακτική βάση και τις απαραίτητες πράξεις αυτοφροντίδας του 

ίδιου. Συχνά δημιουργείται ένας στενός δεσμός ανάμεσα στον ασθενή και τα ζώα, 

ο οποίος αποτελεί πηγή στήριξης και κίνητρο για δέσμευση προς τη θεραπευτική 

διαδικασία. Παράλληλα, η επαφή με τα ζώα βελτιώνει τις κοινωνικές δεξιότητες 

των ασθενών με κατάθλιψη, διασπώντας τα στενά όρια της περιθωριοποίησης 

που πιθανώς υπόκεινται και παρέχοντας ευκαιρίες για αλληλεπίδραση με άλλους 

ανθρώπους, γεγονός βασικό για την πορεία της θεραπείας τους.[23] 

Ως συμπέρασμα η θεραπεία της κατάθλιψης με τη συνδρομή ζώων δύναται 

να παρουσιάσει θετικά και ενθαρρυντικά αποτελέσματα όπως δείχνουν και 

στοιχεία από  διάφορες έρευνες και μελέτες - μία από αυτές απεικονίζεται στον 

πίνακα 5 – ενώ η ανάγκη για περαιτέρω ενασχόληση με τον τομέα αυτό εκ μέρους 

των ερευνητών καθίσταται επιτακτική για τη γενικότερη αποδοχή και καθιέρωσή 

της. 
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3.3.2    Αυτισμός  

 

Ο αυτισμός ανήκει στο ευρύ φάσμα των διάχυτων αναπτυξιακών 

διαταραχών, η σοβαρότητα των συμπτωμάτων των οποίων μπορεί να 

διακυμανθεί από μέτρια έως μεγάλη. Επηρεάζει  τις φυσιολογικές λειτουργίες 

του εγκεφάλου που σχετίζονται κυρίως με την επικοινωνία και τις κοινωνικές 

δεξιότητες. Κοινά σημεία στους ασθενείς με αυτισμό είναι η ελλιπής 

αισθητηριακή ανταπόκριση, η προβληματική λεκτική και μη επικοινωνία, η 

απουσία ικανότητας φυσιολογικών κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και η 

εμφάνιση περιορισμένων και επαναλαμβανόμενων τύπων  κίνησης και 

συμπεριφοράς. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο αυτισμός εκδηλώνεται στα 

πέντε πρώτα έτη της παιδικής ηλικίας και ακολούθως επηρεάζει την εφηβική και 

ενήλικη ζωή. Συχνά ο ασθενής με αυτισμό εμφανίζει συνοδές νόσους και 

συμπτώματα όπως επιληψία, κατάθλιψη, διαταραχές άγχους και σύνδρομο 
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υπερκινητικότητας. Αντιμετωπίζεται κυρίως με ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες και 

διενέργεια λογοθεραπειών και εργοθεραπειών.[24]    

Η θεραπεία με ζώα, όπως οι έρευνες καταδεικνύουν θα μπορούσε να 

έχει θετικά αποτελέσματα στα παιδιά με αυτισμό. Τα ζώα διαθέτουν 

χαρακτηριστικά που δε διαθέτει ο άνθρωπος, τα οποία λειτουργούν θετικά προς 

τα συμπτώματα του αυτισμού. Απέναντι στη χαμηλή αισθητηριακή ανταπόκριση 

που προκαλείται από τον αυτισμό, τα ζώα παρέχουν δυναμικά 

πολυαισθητηριακά ερεθίσματα – δυνατούς και ξεκάθαρους 

επαναλαμβανόμενους ήχους, ζωηρές οπτικές εικόνες, ξεχωριστή και ειδική 

μυρωδιά και  ευχάριστη αφή. Το γεγονός αυτό συντελεί στη δυνατότητα που 

έχουν τα ζώα για μια ιδιαίτερη μη λεκτική επικοινωνία μαζί τους. Μελέτες 

δείχνουν πως η ένταξη ενός ζώου στη θεραπεία παιδιών με αυτισμό επηρεάζει 

θετικά τις αντιδράσεις και τη συμπεριφορά τους γενικότερα. Τα παιδιά φαίνονται 

περισσότερο ευδιάθετα και συγκεντρωμένα, ενώ ελαττώνονται τα παγιωμένα 

μοτίβα της κινησιολογίας τους και η τάση τους για απομόνωση καθώς και τα 

λοιπά χαρακτηριστικά της αυτιστικής συμπεριφοράς. Η έκλυση των ορμονών 

που οφείλεται στην επαφή με τα ζώα, οδηγεί παράλληλα στην βελτίωση και 

αύξηση των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων των παιδιών, ακόμη και σε εκείνα 

που εκδηλώνουν έντονη απόσυρση από το περιβάλλον και τους ανθρώπους 

γύρω τους.[25], [ 27], [28] 

Κατά τη θεραπεία με τη βοήθεια των ζώων θέτονται ως στόχοι προς 

αντιμετώπιση πολλά διαφορετικά συμπτώματα του αυτισμού όπως παρουσιάζει 

ο πίνακας 6. [26]   Στα σημαντικότερα οφέλη της θεραπείας ανήκουν η βελτίωση 

της επικοινωνίας του παιδιού και των κοινωνικών του δεξιοτήτων καθώς και ο 

έλεγχος και ο περιορισμός των στερεοτυπικών συμπεριφορών. Τα ζώα όχι 

μόνο αποτελούν τα ίδια αποτελεσματική συντροφιά, αλλά παράλληλα παρέχουν 

δυνατότητες - αποτελώντας το κίνητρο τους - για επιπλέον κοινωνικές επαφές 

και επικοινωνία. Ταυτόχρονα βοηθούν το παιδί να λειτουργήσει εντός του 

κοινωνικού περίγυρου και να ελαττώσει το άγχος του. Επιπλέον αποτελούν 

εστιακό σημείο συγκέντρωσης για το παιδί όταν αυτό έχει να αντιμετωπίσει 
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υπερδιεγερτικές αισθητηριακές καταστάσεις και ερεθίσματα, γεγονός που το 

βοηθά να παραμένει πιο ήρεμο και χαλαρό.[27] 

 

 

           

 

Επιπροσθέτως μέσω της φροντίδας και περιποίησης του ζώου, το παιδί 

αποκτά δεξιότητες καθημερινής αυτοφροντίδας και προάγει την αυτοεικόνα και 

αυτοπεποίθησή του. Η ενασχόληση με τα ζώα μπορεί επίσης να αυξήσει τη 

δύναμη του παιδιού καθώς και να βελτιώσει τους τομείς της λεπτής και αδρής 

του κινητικότητας. Τα ζώα όχι μόνο αποτελούν κίνητρο ανάληψης σημαντικών 

δραστηριοτήτων για τα παιδιά αλλά και πρότυπο για τη μάθησή τους. Μέσω της 

παρατήρησης της προσωπικής τους αλληλεπίδρασης με αυτά αλλά και εκείνης 

των άλλων ανθρώπων με τα ζώα, τα παιδιά διδάσκονται κοινωνικές 

συμπεριφορές, αναπτύσσουν ιδέες, πρότυπα και εσωτερικές προσδοκίες και 

προδιαγραφές που σχετίζονται με τις φυσιολογικές συμπεριφορές και 

ανθρώπινες σχέσεις.[29] 

Όπως σημειώθηκε παραπάνω τα στοιχεία από πολλές σύγχρονες 

έρευνες αποδεικνύουν την ύπαρξη πλεονεκτημάτων της θεραπείας με ζώα για 
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τη διαταραχή του αυτισμού. Ανάμεσα σε αυτά ανήκουν και οι δείκτες 

ικανοποίησης των γονέων από τα παιδιά που συμμετέχουν σε αντίστοιχα 

προγράμματα θεραπείας, για τα οφέλη που προκύπτουν στην προσωπικότητα 

και συμπεριφορά των παιδιών τους (πίνακας 7).[26]  

 

             

 

Οι έρευνες αυτές πραγματοποιήθηκαν κυρίως για προγράμματα που 

συμπεριέλαβαν τη θεραπευτική συμμετοχή σκύλων, αλόγων και δελφινιών, ζώα 

τα οποία έχουν κριθεί ως τα πλέον αποτελεσματικά για τον τομέα των 

αναπτυξιακών διαταραχών παιδιών και ενηλίκων. Ας αναφερθεί δε ότι η 

θεραπευτική ιππασία παρουσιάζει - λόγω της φυσιολογίας και κινησιολογίας 

του ίππου - επιπλέον οφέλη ως προς τη βελτίωση των κινητικών λειτουργιών 

των ασθενών με αυτισμό.[29 

Η διενέργεια μελλοντικών ερευνών ως προς τις ευεργετικές συνέπειες 

της θεραπείας με ζώα για τους ασθενείς με αυτισμό και άλλες αναπτυξιακές 

διαταραχές κρίνεται απαραίτητη για την εδραίωσή της και την ένταξή της στα 

παραδοσιακά γνωσιακά και συμπεριφορικά μοντέλα θεραπείας. 
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3.3.3   Άνοια 

 

Η άνοια είναι μια διαταραχή που αφορά κατά το σύνηθες ανθρώπους της 

τρίτης ηλικίας και είναι χρόνιας και εξελικτικής φύσεως. Εμφανίζεται με πτώση 

των γνωστικών λειτουργιών και κυρίως της μνήμης, της σκέψης, του 

προσανατολισμού, της αντίληψης, της μάθησης και της επικοινωνίας. Δεν 

πρόκειται για περιορισμούς που εντάσσονται στη φυσιολογική διαδικασία του 

γήρατος, αλλά για παθολογικές καταστάσεις. Η επιδείνωση της γνωστικής 

λειτουργίες συχνά συνοδεύεται από απώλεια του συναισθηματικού ελέγχου και 

της δυνατότητας κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. Η άνοια αποτελεί μία από τις 

πλέον σημαντικές αιτίες ανικανότητας για αυτοεξυπηρέτηση και αυτοσυντήρηση 

στους ηλικιωμένους σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς τους αφαιρεί τη δυνατότητα 

επιτέλεσης των καθημερινών τους δραστηριοτήτων. Μεγάλο είναι και το 

ποσοστό των ασθενών με άνοια που εισάγονται τελικώς σε ψυχιατρικά 

ιδρύματα ή γηριατρικές κλινικές. Η νόσος του Alzheimer είναι ο συνηθέστερος 

αιτιολογικός παράγοντας της άνοιας.[30], [31] 

Τα ζώα και κυρίως οι σκύλοι εδώ και πολλά χρόνια λαμβάνουν μέρος σε 

προγράμματα επισκέψεων σε κλινικές ηλικιωμένων ασθενών που πάσχουν 

από άνοια, προσφέροντας μια ευκαιρία για δημιουργία δεσμών τρυφερότητας 

και για διασκέδαση. Οι ειδικοί επί της νόσου ωστόσο υποστηρίζουν πως πολλά 

περισσότερα μπορεί να είναι τα οφέλη για τους ασθενείς από την εφαρμογή 

στοχευμένων θεραπευτικών παρεμβάσεων με τη συνδρομή των ζώων. Οι 

άνθρωποι που πάσχουν από άνοια είναι δυνατό να εκδηλώσουν διάφορα 

συμπτώματα και συμπεριφορές κατά την πορεία επιδείνωσης της νόσου. 

Καθώς αυτή εξελίσσεται, ο ασθενής συνήθως αποκόπτει τους δεσμούς και την 

επαφή με το περιβάλλον και τον κοινωνικό του περίγυρο, απομονώνεται και 

περιορίζει κατά μεγάλο βαθμό την κίνηση και τις δραστηριότητές του. Η 

παρουσία ενός ζώου θεραπείας έχει παρατηρηθεί ότι θα ήταν δυνατό να 

αποτελέσει τη μόνη εναπομείνασα λειτουργική γέφυρα επικοινωνίας του 

ασθενούς με την πραγματικότητα γύρω του. Αποτελέσματα ερευνών δείχνουν 

ότι η θεραπεία με τη συμβολή ζώων μπορεί να βελτιώσει τις κοινωνικές και 
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επικοινωνιακές συμπεριφορές και δεξιότητες ασθενών με άνοια. Έχει 

παρατηρηθεί ότι πολλές φορές οι ασθενείς μπορεί να αναπτύξουν πιο εύκολα 

επικοινωνία με τα ζώα παρά με τους ανθρώπους που τους περιβάλλουν. Η 

επαφή αυτή με τα ζώα παρέχει το έναυσμα και την κινητήρια δύναμη 

απεγκλωβισμού τους από το περιθώριο και τη μοναχικότητα που έχει επιφέρει 

η νόσος.[32] 

Τα αποτελέσματα μελετών έχουν δείξει ότι η θεραπεία με ζώα δύναται να 

λειτουργήσει προληπτικά και θεραπευτικά επί των συνεπειών που προκαλεί η 

άνοια και στη συναισθηματική υγεία των ασθενών, ελαττώνοντας σημαντικά τα 

αρνητικά της συμπτώματα, όπως η επιθετικότητα και οι ψυχωτικές 

συμπεριφορές, η σύγχυση, η ευερεθιστότητα και οι καταθλιπτικές τάσεις. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά αποτελούν κοινά σημεία αναφοράς ανάμεσα στους 

ασθενείς με άνοια. Η επαφή και η αλληλεπίδραση με τα ζώα μπορεί επίσης να 

μειώσει και τα συμπτώματα από άλλη μια συνήθη διαταραχή στους ασθενείς με 

άνοια, το γνωστό ως «σύνδρομο της δύσης», κατά το οποίο οι ασθενείς 

παρουσιάζουν έντονα σημεία ανησυχίας, σύγχυσης και επιθετικότητας τις 

πρώτες βραδινές ώρες. Η παρουσία του ζώου θεραπείας δρα εφησυχαστικά 

στην ψυχική κατάσταση του ασθενούς, παρέχοντας ασφάλεια και συντροφιά.[30] 

Επιπλέον οι δραστηριότητες με τα ζώα θεραπείας, όπως η περιποίηση, 

η γυμναστική, το περπάτημα και το παιχνίδι, παρέχουν στους ασθενείς 

ευχάριστο κίνητρο για έξοδο από την ακινησία και βελτίωση της φυσικής 

κατάστασης και των σωματικών τους λειτουργιών. Το γεγονός αυτό συντελεί 

στη μείωση του αισθήματος μυϊκού άλγους, την αύξηση των κινητικών 

ικανοτήτων, τον περιορισμό περιστατικών πτώσεων των ασθενών και την 

ενίσχυση δεξιοτήτων διατροφής και αυτοφροντίδας. Οι γενικές προσδοκίες των 

ειδικών σχετικά με τα οφέλη της θεραπείας με ζώα στους ασθενείς με άνοια - 

πίνακας 9 -  καταδεικνύουν τη σημαντικότητα της ανάγκης για διεκπεραίωση 

επιπλέον ερευνών προς εδραίωση της εφαρμογής της.[33], [34] 
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3.3.4   Σχιζοφρένεια 

 

Η σχιζοφρένεια αποτελεί μια σοβαρή ψυχική νόσο που επηρεάζει 

περισσότερους από εικοσιένα εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως στη 

σύγχρονη εποχή. Τα συμπτώματά που εμφανίζει είναι κυρίως ο 

αποπροσανατολισμός και η αλλοίωση της σκέψης, της αντίληψης της 

πραγματικότητας, του λόγου και της επικοινωνίας, της αυτοεικόνας και της 

ικανότητας αυτοφροντίδας αλλά και της γενικότερης συμπεριφοράς. Κοινό 

σημείο αναφοράς για τους ασθενείς με σχιζοφρένεια είναι η ύπαρξη 

παραισθήσεων και ψευδαισθήσεων, στοιχείο που εντείνει την εκδήλωση 

παράλογων και μη συμβατών με το περιβάλλον συμπεριφορών. Η 

σχιζοφρένεια παρά τη σοβαρότητα της θεωρείται ως ένα βαθμό αντιμετωπίσιμη 

με το συνδυασμό φαρμακευτικής αγωγής, ψυχοθεραπείας αλλά και με 

συμπληρωματικές μεθόδους θεραπείας όπως αυτής με τη συμβολή των 

ζώων.[35] 
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Μάλιστα μελέτες έχουν δείξει πως η αλληλεπίδραση των ασθενών με 

σχιζοφρένεια με τα ζώα θεραπείας έχει τη δυνατότητα για θετικά αποτελέσματα 

επί του συμπτώματος της ανηδονίας, χαρακτηριστικό που προκαλείται από τη 

νόσο και σχετίζεται με την έλλειψη ικανότητας βίωσης του αισθήματος της 

ευχαρίστησης με καταστάσεις και δραστηριότητες που φυσιολογικά την 

προκαλούν. Έχει παρατηρηθεί ότι η εφαρμογή προγραμμάτων θεραπείας με 

ζώα σε ψυχιατρικά ιδρύματα ασθενών με σχιζοφρένεια κερδίζει της προτίμηση 

των τροφίμων εν σχέση με τα υπόλοιπα προσφερόμενα μοντέλα θεραπείας, 

ενώ παράλληλα η συμμετοχή σε αυτά έδειξε μείωση του αισθήματος απάθειας 

και της εκδήλωσης των αρνητικών συμπτωμάτων της νόσου. Επιπλέον τα 

επίπεδα κορτιζόλης των ασθενών φαίνεται να σημειώνουν πτώση με το πέρας 

των αναφερόμενων προγραμμάτων, γεγονός που δείχνει τη μείωση του άγχους 

και του στρες στους ανθρώπους που πάσχουν από σχιζοφρένεια.[36], [37] 

Η θεραπευτική αξιοποίηση της αλληλεπίδρασης με τα ζώα, σύμφωνα με 

αποτελέσματα μελετών, παρέχει στους ασθενείς το κίνητρο και τη δυνατότητα για 

τη γενικότερη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Έρευνες παρουσιάζουν όχι 

μόνο την μείωση των αρνητικών συμπτωμάτων της νόσου αλλά και την 

εκδήλωση θετικών συμπεριφορών που σχετίζονται με δραστηριότητες της 

καθημερινότητας και πράξεις αυτοεξυπηρέτησης των ασθενών. Μέσα από την 

τακτική επαφή με τα ζώα και την εκτέλεση ενεργειών όπως η περιποίηση και 

φροντίδα τους, οι ασθενείς βελτιώνουν την αυτοπεποίθηση τους και καθίστανται 

περισσότερο δραστήριοι και υπεύθυνοι και στην προσωπική τους ζωή (πίνακας 

9).[38] 

Το πλέον σημαντικό στοιχείο που οι έρευνες έχουν καταδείξει ως τώρα για 

τα αποτελέσματα της θεραπείας με ζώα για τους ασθενείς με σχιζοφρένεια είναι 

πως μπορεί να παράγει συγκεκριμένα πρακτικά οφέλη για εκείνους,  και μάλιστα 

σε περιοχές και τομείς που οι παραδοσιακές θεραπείες φαίνονται ανεπαρκείς, 

όπως στο σύμπτωμα της ανηδονίας των ασθενών, το οποίο επηρεάζει σε 

μεγάλο βαθμό την ποιότητα της καθημερινής τους ζωή. Η συνεχής εξέλιξη των 

μελετών για τα δυνητικά οφέλη της εν μελέτει θεραπείας θα κατορθώσει πιθανώς 

να θεμελιώσει τη γενικότερη αποδοχή και εδραίωσή της.[38] 
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πίνακας 9.   Απεικόνιση ικανότητας ανεξάρτητης επιτέλεσης δραστηριοτήτων σε ασθενείς με    
                   σχιζοφρένεια πριν και μετά από εννιάμηνο πρόγραμμα θεραπευτικής ιππασίας 
 
* Βαθμολογίες στην κλίμακα 0-4, όπου 0 = δε συμβαίνει ποτέ  και  4 = συμβαίνει πάντα 

 

 

 

3.3.5    Διαταραχές άγχους 

 

Οι αγχώδεις διαταραχές σχετίζονται με τα αυξημένα επίπεδα στρες, άγχους, 

ανησυχίας και έντασης που εκδηλώνονται όχι μόνο για προσωρινό διάστημα κατά 

την αντιμετώπιση καταστάσεων απειλητικών για τον άνθρωπο και φυσιολογικά 

αγχογόνων, αλλά επεκτείνονται χρονικά και επηρεάζουν την ικανότητα του να 

λειτουργήσει αποτελεσματικά στους διάφορους τομείς τις καθημερινής του ζωής. 

Τα συμπτώματα που προκαλούν σχετίζονται με αισθήματα διαρκούς ανησυχίας, 

αυξημένης μυϊκής έντασης, ψυχικής και σωματικής κόπωσης και ευερεθιστότητας. 

Οι ασθενείς εμφανίζουν ακόμη δυσκολία στη συγκέντρωση, απώλεια αυτοελέγχου, 

αποσυντονισμό της λειτουργίας του ύπνου και τάσεις απόσυρσης. Επιπλέον οι        

            Δραστηριότητες 
Σημείο 

          εκκίνησης     
Βαθμοί* 

         9 μήνες μετά 
Βαθμοί* 

Καθαριότητα 
       περιβάλλοντος χώρου   

  2.06   3.26 

          Υγεία   2.71   3.40 

Ελεύθερος χρόνος   1.25   2.27 

               Διαχείριση χρημάτων   1.75   2.62 

Μετακίνηση   1.67   3.06 

Διατροφή   3.78   3.98 

Περιποίηση και  
               αυτοφροντίδα   

  2.75   3.24 
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διαταραχές άγχους θεωρούνται επιβαρυντικός παράγοντας για καρδιαγγειακές 

νόσους. Στις αναφερόμενες διαταραχές εντάσσονται οι φοβίες, οι κρίσεις πανικού, 

το μετατραυματικό στρες και η γενικευμένη αγχώδης διαταραχή.[39] 

Πολλαπλές έρευνες έχουν τονίσει το γεγονός ότι η επαφή των ασθενών που 

πάσχουν από κάποια αγχώδη διαταραχή με τα ζώα θεραπείας προκαλεί μείωση 

των ορμονών του άγχους και πτώση των σφίξεων και τις αρτηριακής πίεσης. Οι 

ασθενείς αισθάνονται περισσότερο ήρεμοι και χαλαροί κατά και μετά τη συμμετοχή 

τους σε δραστηριότητες αλληλεπίδρασης με αυτά ή και με την απλή παρουσία των 

ζώων στις ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες. Πέραν τούτου οφέλη όσον αφορά στην 

πτώση των επιπέδων του άγχους αποκομίζουν με τη θεραπεία μέσω ζώων και 

ασθενείς οι οποίοι πάσχουν και από διαφορετικές ψυχικές νόσους και που η 

ύπαρξη του στρες επιβαρύνει την κατάσταση τους (πίνακας 10). Μάλιστα διάφορες 

μελέτες έχουν επισημάνει τη στατιστικώς σημαντική ελάττωση του στρες σε 

ασθενείς διαφορετικών διαγνώσεων που διαμένουν σε ψυχιατρικά ιδρύματα.[40] 

          

 

Οι ειδικοί αναζητώντας τα αίτια για τα οποία η θεραπεία με ζώα οδηγεί στη 

μείωση του στρες διατύπωσαν διάφορες απόψεις. Η γυμναστική και η άσκηση οι 
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οποίες εντάσσονται στις δραστηριότητες αλληλεπίδρασης με ζώα, προκαλούν την 

αναστολή της έκλυσης κορτιζόλης και αύξηση της παραγωγής ορμονών που 

επιφέρουν χαλάρωση και ευφορία. Παράλληλα, οι δραστηριότητες που 

περιλαμβάνονται στην επαφή με τα ζώα, φαίνεται να είναι λιγότερο απαιτητικής 

φύσεως εν σχέσει με τις παραδοσιακές ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες, οι οποίες 

δημιουργούν μεγαλύτερη ψυχική ένταση και αμηχανία στους ασθενείς. Επιπλέον η 

παρουσία του ζώου και η απτική επαφή με αυτό διαθέτει χαλαρωτικές δυνάμεις και 

παρέχει το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης. [41] 

Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα των ερευνών 

αποδεικνύουν τα βραχυπρόθεσμα οφέλη της θεραπείας με ζώα στους ασθενείς με 

διαταραχές άγχους. Είναι σαφώς απαραίτητη η μελέτη των πιθανώς 

μακροπρόθεσμων μεταβολών που η θεραπεία παρέχει στα γενικά επίπεδα άγχους 

των ασθενών. 

 

 

3.3.6   Έτερες ψυχικές νόσοι 

 

Ο εθισμός σε ουσίες εντάσσεται στην ευρεία λίστα των ψυχικών 

διαταραχών με βάση τη διεθνή ταξινόμηση νόσων από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας [5]. H βασική μέθοδος θεραπείας είναι η ένταξη των ασθενών σε κλινικές 

αποτοξίνωσης, όπου παρέχεται κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, ψυχοθεραπεία 

και εργοθεραπεία. 

Στο τομέα της αποκατάστασης της υγείας των ασθενών με εθισμό σε ουσίες 

έρχεται να προσφέρει τη συμβολή της και η θεραπεία με ζώα, η οποία παρέχεται 

από εξειδικευμένους παρόχους υγείας που συνεργάζονται με τους κατεξοχήν 

θεραπευτές των κλινικών. Οι συνεδρίες μπορεί να πραγματοποιηθούν ατομικά είτε 

ομαδικά, ενώ παρέχεται αφενός σαφής καθοδήγηση προς τους ασθενείς για τις 

δραστηριότητες που πρέπει να αναλάβουν και αφετέρου επιτήρηση της ασφάλειας  

αυτών και της ορθής διεξαγωγής των απαραίτητων ενεργειών που 

περιλαμβάνονται. Η όλη διαδικασία απαιτεί την ενεργητική συμμετοχή του 

ασθενούς, απέχοντας κατά πολύ από τις συνήθεις ψυχολογικές θεραπείες, 
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γεγονός που σε συνάρτηση με τα γενικά πλεονεκτήματα της επαφής με τα ζώα, 

παρέχει πολλαπλά οφέλη στον άνθρωπο που νοσεί. [42] 

Οι δραστηριότητες που εκτελούνται κατά την επαφή με τα ζώα συντελούν 

στη δημιουργία αισθήματος μιας πολύ χρήσιμης για τους ασθενείς ρουτίνας, η 

οποία καθίσταται παράγοντας απεγκλωβισμού τους από τη συνεχή διανοητική 

ενασχόληση με τα συμπτώματα της νόσου. Επί πλέον οικειοποιούμενοι το ρόλο 

του φροντιστή ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και αυτοεικόνα τους, ενώ παράλληλα 

δημιουργώντας δεσμούς με τα ζώα γίνονται αποδοχείς απροϋπόθετης 

τρυφερότητας και συναισθηματικής υποστήριξης. [42] 

Η θεραπεία με τη συμβολή των ζώων δύναται να προσφέρει θετικά 

αποτελέσματα και στον τομέα των κοινωνικών δεξιοτήτων των ασθενών με 

προβλήματα εθισμού. Το αίσθημα χαλάρωσης, ασφάλειας και εμπιστοσύνης που 

παρέχουν τα ζώα με την παρουσία τους, συντελεί στην ελάττωση της 

περιθωριοποίησης και της απόσυρσης που έχουν εμφανιστεί ως απόρροια της 

νόσου. Η αλληλεπίδραση με τα ζώα βελτιώνει ταυτόχρονα τις δεξιότητες 

επικοινωνίας και παρέχει δυνατότητες για κοινωνικές επαφές και διασυνδέσεις. [43] 

Ας επισημανθεί επιπλέον ότι οι δραστηριότητες που ο ασθενής 

αναλαμβάνει κατά τη θεραπεία με τα ζώα, συμβάλλουν στην ενδυνάμωση των 

δεξιοτήτων λεπτής κινητικότητας, της μνήμης, της λεκτικής επικοινωνίας και της 

ικανότητας προσοχής και συγκέντρωσης, τομείς οι οποίοι φαίνεται να πλήττονται 

ιδιαίτερα, εξαιτίας οργανικών μεταβολών που προκαλεί ο εθισμός σε ουσίες στις 

εγκεφαλικές λειτουργίες. [43] 

Μια ακόμη κατηγορία διαταραχών που έχουν ενταχθεί στις ψυχικές νόσους 

είναι και οι διατροφικές, εκείνες δηλαδή που σχετίζονται με την πρόσληψη της 

τροφής και που οι γνωστότερες από αυτές είναι η νευρική ανορεξία και η βουλιμία. 

Η ολιστική προσέγγιση των ασθενών με ψυχικές νόσους επιβάλλει και για την 

ομάδα αυτή των ασθενών, την ενίσχυση των διαφόρων τομέων της οντότητας και 

της προσωπικότητάς τους, συμπεριλαμβανομένου του σωματικού, του 

διανοητικού, του συναισθηματικού και του ψυχοκοινωνικού. [44] 

 Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις με ζώα συνδράμουν στην αποκατάσταση 

του στοιχείου που κυρίως χαρακτηρίζει τους ασθενείς με διατροφικές διαταραχές, 
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αυτό της αλλοιωμένης αυτοεικόνας και της επιτακτικής ανάγκης για αποδοχή. Τα 

θεμελιώδη οφέλη που φαίνεται να αποκομίζουν οι ασθενείς από τις παρεμβάσεις 

αυτές είναι η ενίσχυση των παρακάτω χαρακτηριστικών: [44] 

 

 Αυτοσεβασμός 

 Αυτοεκτίμηση  

 Υπευθυνότητα 

 Αυτοέλεγχος 

 Δυναμικότητα 

 Επικοινωνιακές δεξιότητες 

 Ενσυναίσθηση 

 Εμπιστοσύνη 

 

Συνοψίζοντας, η εφαρμογή προγραμμάτων θεραπείας με τη συμβολή των 

ζώων δημιουργεί δυνατότητες επιπλέον ενίσχυσης των θετικών αποτελεσμάτων 

που επιτυγχάνονται μέσω των παραδοσιακών ψυχοθεραπευτικών μεθόδων, και 

στους ασθενείς που πάσχουν από προβλήματα εθισμού σε ουσίες καθώς και από 

διατροφικές διαταραχές. 

 

 

                3.4   Ερευνητικά δεδομένα για τα οφέλη της χρήσης ζώων στη θεραπεία 

ψυχικά ασθενών 

 

Οι έρευνες για τα πιθανά οφέλη της θεραπείας με τη συνδρομή των ζώων 

ξεκίνησαν ήδη από το 1961, όταν ο ψυχοθεραπευτής Boris Levinson ενέταξε έναν 

σκύλο στις ψυχοθεραπευτικές συναντήσεις του με παιδιά που έπασχαν από 

ψυχικές διαταραχές και παρατήρησε ότι η παρουσία του ζώου λειτουργούσε ως 

δίαυλος που ευνοούσε την επικοινωνία του με αυτά. Παράλληλα, η τρυφερότητα 

προς τους νεαρούς ασθενείς εκ μέρος του ζώου, φάνηκε να οδηγεί σε βελτίωση 

στους τομείς της σωματικής και συναισθηματικής τους υγείας καθώς και στην 

κοινωνικότητά τους. Συγκεντρώνοντας στοιχεία από τις παρατηρήσεις του, 
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κατέγραψε τα συμπεράσματά του και τα παρουσίασε κατά το ίδιο έτος στο 

Συνέδριο της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρίας, γεγονός που αποτέλεσε 

έναυσμα για την συνέχεια και εξέλιξη των ερευνών σχετικά με το θέμα. Στη 

σύγχρονη εποχή και κατά την τελευταία δεκαετία έχουν πραγματοποιηθεί πλήθος 

ερευνών παγκοσμίως για την προσφορά των ζώων στη θεραπεία συγκεκριμένων 

ψυχικών διαταραχών καθώς και μελέτες ανασκόπησης και μετα-ανάλυσης των 

ερευνών αυτών και των συμπερασμάτων τα οποία εκθέτουν. Στις επόμενες 

παραγράφους θα αναφερθούν συνοπτικώς στοιχεία από αξιόλογες τέτοιες έρευνες 

και μελέτες. [11] 

Όσον αφορά στη μείωση των επιπέδων άγχους των ασθενών που 

διαμένουν σε ψυχιατρικά ιδρύματα και κλινικές, τα ερευνητικά δεδομένα 

συγκλίνουν στο ότι αποτελεί εφικτό στόχο της θεραπείας με ζώα, τονίζοντας 

μάλιστα το γεγονός ότι μέσω αυτής επιτυγχάνονται μεγαλύτερα επίπεδα 

ελάττωσης του στρες από ότι με τις συμβατικές ψυχοθεραπείες. Ας επισημανθεί 

επιπλέον ότι οι έρευνες αυτές αφορούν ψυχιατρικούς ασθενείς με διαφορικές 

διαγνώσεις. Μετά από προγράμματα και δραστηριότητες αλληλεπίδρασης με τα 

ζώα οι μετρήσεις των ορμονών που προκαλούν το άγχος δείχνουν να έχουν 

στατιστικώς σημαντική πτώση. Σημαντικός είναι και  ο αριθμός των ερευνών που 

μελετούν τη θεραπευτική αξιοποίηση των ζώων σε ηλικιωμένους ασθενείς με 

άνοια. Τα αποτελέσματά τους δείχνουν ότι μπορεί να επιτευχθεί βελτίωση στις 

γνωστικές λειτουργίες και τις κοινωνικές δεξιότητες των ασθενών. Μπορεί ακόμη 

να κατορθωθεί ο περιορισμός των προβληματικών συμπεριφορών που επιφέρει η 

νόσος και η γενικότερη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Θετικές είναι επίσης οι 

ενδείξεις των ερευνών σχετικά με την επίδραση των ζώων στους καταθλιπτικούς 

ασθενείς, των οποίων η διάθεση και η συναισθηματική κατάσταση φαίνεται να 

βελτιώνεται. Άλλες έρευνες ασχολήθηκαν με τη νόσο της σχιζοφρένειας, 

επιβεβαιώνοντας τις θεωρίες που προτείνουν πως οι ασθενείς που συμμετέχουν 

σε θεραπευτικά προγράμματα με ζώα, εκδηλώνουν περισσότερες θετικές 

συμπεριφορές, βελτιώνουν την ικανότητα επικοινωνίας τους και τις δεξιότητες 

ανάληψης καθημερινών πράξεων αυτοφροντίδας. Μία ακόμη ψυχική διαταραχή 

για την οποία οι έρευνες έχουν εμφανίσει θετικά αποτελέσματα ως προς τη χρήση 
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της θεραπείας με ζώα είναι και ο αυτισμός. Τα παιδιά με αυτισμό 

αλληλεπιδρώντας με τα εκπαιδευμένα ζώα μπορούν να βελτιώσουν τη σωματική 

τους υγεία και να λάβουν ευεργεσίες σε διάφορους τομείς της προσωπικότητάς 

τους, όπως τη δεξιότητα της ενσυναίσθησης και της συσχέτισης με τους 

ανθρώπους του κοινωνικού τους περιβάλλοντος, την ικανότητα επίλυσης 

προβλημάτων και λήψης αποφάσεων, καθώς και τις δυνατότητες επικοινωνίας. 

[45],[46],[47],[48],[49] 

Υπό έρευνα έχουν τεθεί και οι απόψεις των ίδιων των ψυχοθεραπευτών για 

τη λειτουργικότητα της μελετώμενης θεραπείας ως συμπληρωματική παρέμβαση 

για την αντιμετώπιση των ψυχικών νόσων.  Έχει καταδειχθεί ότι εξασφαλίζονται 

πολλαπλά κέρδη τόσο για την έκβαση της θεραπευτικής διαδικασίας όσο και για 

την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Οι ασθενείς αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια 

και ηρεμία κατά τις συνεδρίες, ενώ παράλληλα αποκτούν ένα ισχυρό 

συναισθηματικό κίνητρο για να παραμείνουν συνεπείς σε αυτές. Ταυτόχρονα 

ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμησή τους και γίνονται ικανότεροι στις 

δραστηριότητες της καθημερινότητάς τους. [50] 

Τέλος, κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί και η ύπαρξη μελετών 

ανασκόπησης και μετα-ανάλυσης των στοιχείων που έχουν παρουσιάσει οι 

έρευνες στο σύνολό τους. Διαπιστώνεται λοιπόν ότι η ενσωμάτωση της 

θεραπευτικής αλληλεπίδρασης με τα ζώα στα παραδοσιακά πλάνα θεραπείας 

παράγει οφέλη για την ψυχοκοινωνική, τη σωματική και τη συναισθηματική 

κατάσταση των ασθενών με ψυχικές νόσους. Τα επίπεδα φόβου, δυσαρέσκειας 

και δυσφορίας περιορίζονται, ενώ προάγεται η ευεξία και η καλλιέργεια μιας 

θετικής αυτοεικόνας. Γίνεται αποτελεσματικότερη η αντιμετώπιση στρεσογόνων 

καταστάσεων, ελαττώνεται η σωματοποίηση των ψυχικών προβλημάτων και 

περιορίζονται οι συμπεριφορές επιθετικότητας εκ μέρους των ασθενών. [51] 

Παρόλα αυτά έχουν υπάρξει και αποτελέσματα ερευνών που δεν ήταν 

ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για την ωφέλεια της θεραπείας με τα ζώα για τις ψυχικές 

νόσους καθώς δεν εντοπίστηκε καμιά μεταβολή στην προσωπικότητα, τη φυσική 

υγεία ή και την ποιότητα ζωής των ασθενών. Επιπλέον οι ειδικοί έχουν τονίσει την 

παρουσία σημαντικών ελλείψεων και περιορισμών κάποιων θετικά αποφανθέντων 
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για τη θεραπεία με ζώα ερευνητικών στοιχείων, γεγονός που καθιστά εν μέρει 

δυνατή την αμφισβήτηση της αξιοπιστίας τους. Επιπλέον καμιά έρευνα δεν έθεσε 

υπό μελέτη τους μηχανισμούς με τους οποίους η αλληλεπίδραση με τα ζώα 

επιδρά θετικά στους ψυχικά ασθενείς, στοιχείο που θα συντελούσε στην καλύτερη 

αξιολόγηση της θεραπείας. Η ανάγκη συνεπώς για εξέλιξη και αύξηση του αριθμού 

των ερευνών επί του τομέα κρίνεται επιβεβλημένη. [52],[53] 

 

 

3.5   Σύνοψη 

 

Η θεραπεία με την αξιοποίηση την παρουσίας ζώων, ως συμπληρωματική 

προσέγγιση στα παραδοσιακά θεραπευτικά σχήματα, παράγει, σύμφωνα με τις 

παρατηρήσεις των ειδικών, πολλά σημαντικά οφέλη για τους ασθενείς που 

πάσχουν από ψυχικές νόσους. Η εφαρμογή της σε πληθυσμούς ασθενών με 

διαφορικές διαγνώσεις, όπως αυτές της κατάθλιψης, του αυτισμού, της άνοιας, της 

σχιζοφρένειας, αλλά και εκείνες που σχετίζονται με αγχώδεις διαταραχές και 

προβλήματα εθισμού ή πρόσληψης τροφής, δύναται να επιτύχει μεταβολές στην 

προσωπικότητα, τη συμπεριφορά και τη σωματική τους υγεία. Οι μεταβολές αυτές 

αφορούν κυρίως τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των ασθενών, όπως επίσης και 

το γνωστικό, τον ψυχικό και το συναισθηματικό τομέα, όπου φαίνεται να 

βελτιώνονται οι ικανότητες και δεξιότητες που έχουν περιοριστεί εξαιτίας της 

υποκείμενης νόσου ή και να καλλιεργούνται νέες. Το γεγονός αυτό συντελεί στην 

ενίσχυση της αυτοεικόνας τους και στην γενική βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

Πλήθος ερευνών αποφαίνεται θετικά ως προς τα οφέλη της ένταξης των ζώων στη 

θεραπευτική διαδικασία, αποδεικνύοντας ότι συνδράμει στην μείωση της 

εκδήλωσης των αρνητικών συμπτωμάτων που προκαλούν οι ψυχικές διαταραχές 

και στην εμφάνιση θετικών συμπεριφορών, οι οποίες κυρίως αφορούν στην 

ανάληψη ευθυνών και δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής εκ μέρους των 

ασθενών. Ωστόσο ο ερευνητικός τομέας για την εν μελέτει θεραπεία είναι 

απαραίτητο να διευρυνθεί και να εμπλουτιστεί αλλά και να ξεπεράσει εμφανείς 

αδυναμίες και περιορισμούς, ώστε να γίνει δυνατή η πλήρης εξέταση των 
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δυνητικών πλεονεκτημάτων της και η θεμελίωση της ως μια πρόσφορη και 

σημαντική μέθοδος παρέμβασης. 
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Κεφάλαιο 4ο    ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΖΩΑ 

                             ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΨΥΧΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ 

 

 

4.1  Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί διερευνώνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που έχουν 

τεθεί από τους ειδικούς όσον αφορά στην ένταξη των ζώων στα θεραπευτικά 

πλαίσια γενικά αλλά και ειδικότερα για τους ασθενείς με ψυχικές νόσους. Οι 

προτάσεις αυτές αφορούν στην ασφάλεια και προώθηση της αποκατάστασης της 

υγείας των ασθενών που συμμετέχουν σε τέτοια προγράμματα αλλά και την 

ασφάλεια και προστασία του ίδιου του ζώου. Η τήρηση τους είναι απαραίτητη 

προς αποφυγή δυσάρεστων περιστατικών ή μη ουσιώδους αξιοποίησης των 

δυνατοτήτων της θεραπείας. Παράλληλα εξετάζεται ο ρόλος του νοσηλευτή 

σχετικά με τις δραστηριότητες που καλείται να επιτελέσει κατά την υλοποίηση της 

θεραπείας με ζώα στα ιδρύματα παροχής υγείας, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή 

εφαρμογή της, αλλά και την περαιτέρω δράση του για την επέκταση παρόμοιων 

παρεμβάσεων. Επιπλέον γίνεται αναφορά στα συνηθέστερα είδη ζώων που 

αξιοποιούνται σε θεραπευτική βάση καθώς και στα λειτουργούντα προγράμματα 

αλληλεπίδρασης με ζώα προς βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με 

ψυχικές διαταραχές, ανά τον κόσμο αλλά και στην Ελλάδα.   

 

4.2    Αρχές και παράμετροι που διέπουν τη χρήση ζώων στη θεραπεία 

 

Με σκοπό την κατοχύρωση της ασφάλειας και ποιότητας στην εφαρμογή 

της θεραπείας με τη συνδρομή των ζώων είναι απολύτως αναγκαίο να τηρηθούν 

ορισμένες βασικές προϋποθέσεις που αφορούν στην επαρκή εκπαίδευση του 

θεραπευτή-χειριστή του ζώου, την επιτυχημένη επιλογή του ζώου θεραπείας, 

καθώς και την διασφάλιση της καταλληλότητας των ασθενών αλλά και την τήρηση 

κανόνων κατά την διεξαγωγή των θεραπευτικών προγραμμάτων. Επιπλέον θα 

πρέπει να θέτονται εκ των προτέρων συγκεκριμένοι θεραπευτικοί στόχοι και να 

επιτελείται σε τακτική βάση η αξιολόγηση της πορείας της παρέμβασης. Αναγκαίο 
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κριτήριο επιτυχούς παροχής της συγκεκριμένης θεραπείας καθίσταται επιπλέον η 

δυνατότητα εξισορρόπησης των χαρακτηριστικών και αναγκών του ασθενούς, των 

ιδιαίτερων γνωρισμάτων και ικανοτήτων του ζώου, των δεξιοτήτων του θεραπευτή 

και των περιβαλλοντικών παραγόντων. [54],[55] 

Η επιλογή του ζώου συχνά λαμβάνει υπόψη τις υποκειμενικές προτιμήσεις 

του ασθενούς, ωστόσο ποτέ κάποιο από αυτά δεν πρέπει να εντάσσεται σε 

πρόγραμμα παρέμβασης αν δεν είναι επαρκώς εκπαιδευμένο, διότι με τον τρόπο 

αυτό παραβλέπεται ο παράγοντας της ασφάλειας και υγείας των ασθενών και 

αυξάνουν οι πιθανότητες τραυματισμού και μετάδοσης ζωονόσων. Τα ζώα 

συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της θεραπείας όταν δημιουργούν 

αισθήματα άνεσης, χαλάρωσης και εμπιστοσύνης στους ασθενείς. Σημαντική 

επίσης είναι και η ικανότητα τους να δημιουργούν δεσμούς υποδεικνύοντας 

στοιχεία αποδοχής και επικοινωνίας με αυτούς. Ο δεσμός αυτός είναι ένα από τα 

βασικότερα συστατικά για την επιτυχή έκβαση της θεραπείας, καθώς αποτελεί 

ισχυρό κίνητρο συμμετοχής και προσήλωσης σε αυτή εκ μέρους των ασθενών. Τα 

βασικά χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να διαθέτουν τα ζώα-θεραπείας, οι ειδικοί 

θεραπευτές των προγραμμάτων, οι συμμετέχοντες ασθενείς αλλά και οι 

απαιτούμενες παράμετροι που πρέπει να ισχύουν και αφορούν στο ευρύτερο 

περιβαλλοντικό πλαίσιο είναι οι παρακάτω: [56] 

•  Ζώα - θεραπείας:  Πρωταρχικός όρος για την ένταξη ενός ζώου σε 

πρόγραμμα παρέμβασης για ασθενείς είναι η διασφάλιση της υγείας του, η οποία 

επιτυγχάνεται με την τακτική κτηνιατρική του παρακολούθηση για αποφυγή 

μετάδοσης ζωονόσων. Τα ζώα πρέπει να είναι πλήρως εκπαιδευμένα στο να 

ακολουθούν και να υπακούουν τις εντολές και οδηγίες του χειριστή τους. Είναι 

απαραίτητο να έχουν την ικανότητα να ανακτούν τον αυτοέλεγχο τους μετά από 

έντονες δραστηριότητες, όπως η άσκηση ή το παιχνίδι. Η εκπαίδευσή τους  πρέπει 

να είναι συνεχής και να βασίζεται σε μεθόδους θετικής ενίσχυσης. Επιπλέον είναι 

βασικό για ένα ζώο θεραπείας να έχει ήρεμο και ευγενικό χαρακτήρα  καθώς και 

να απολαμβάνει την ανθρώπινη συντροφιά. Να παρουσιάζει φιλική διάθεση, να 

επιδέχεται τη φυσική επαφή, και να υιοθετεί συμπεριφορές που δημιουργούν 

αισθήματα εμπιστοσύνης και ασφάλειας στους ασθενείς. Ο θεραπευτής χρειάζεται 
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επιπλέον να είναι βέβαιος ότι οι αντιδράσεις του ζώου θα είναι προβλέψιμες και 

ελεγχόμενες ακόμη και στην εμφάνιση ασυνήθιστων καταστάσεων που μπορεί να 

σχετίζονται με ενέργειες των ασθενών ή περιβαλλοντικούς παράγοντες. Ας 

επισημανθεί ακόμη πως μόνο εξημερωμένα ζώα μπορούν να λάβουν μέρος σε 

δραστηριότητες αλληλεπίδρασης με ασθενείς, ενώ για τα ζώα της άγριας φύσης 

ενδείκνυται μόνο η παρατήρηση για χαλαρωτικούς και κατευναστικούς για το 

άγχος των ασθενών σκοπούς. Δεν πρέπει επίσης να παραβλέπεται σε καμία 

περίπτωση η ανάγκη προστασίας της υγείας και ευημερίας των ζώων- θεραπείας 

σε κάθε εφαρμογή ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων, η οποία εξασφαλίζεται με τη 

συνεχή και επιμελή τους φροντίδα. [56] 

•    Ψυχοθεραπευτές - χειριστές των ζώων: Διαθέτοντας την κατάλληλη 

ειδική εκπαίδευση και τις απαραίτητες δεξιότητες αλληλεπίδρασης με τα ζώα οι 

ψυχοθεραπευτές ή τα άτομα που είναι υπεύθυνα για το χειρισμό τους 

διασφαλίζουν την ποιότητα της παρεχόμενης θεραπείας. Παράλληλα, πρέπει να 

διαθέτουν τις αναγκαίες κοινωνικές και επικοινωνιακές ικανότητες για την 

επιτυχημένη επαφή τους με τους ασθενείς και να εκδηλώνουν μια ευχάριστη, 

ήρεμη και φιλική συμπεριφορά προς αυτούς. Είναι οι κύριοι υπεύθυνοι τόσο για 

την εξασφάλιση αρμονικής συνεργασίας της θεραπευτικής ομάδας, δηλαδή των 

ίδιων και των ζώων, όσο και για την προστασία της ασφάλειας όλων των μελών 

που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θεραπείας. Οι νόμοι που αφορούν την 

προστασία των ζώων θα πρέπει να τηρούνται σε κάθε περίπτωση. Ένας 

υπεύθυνος χειριστής είναι ικανός να αντιληφθεί τα επίπεδα στρες και τις ανάγκες 

του ζώου και να το προφυλάσσει κατά τη διενέργεια των διάφορων θεραπευτικών 

δραστηριοτήτων. [54],[55] 

•    Κριτήρια επιλογής ασθενών: Αναμφισβήτητα δεν είναι όλοι οι ψυχικά 

ασθενείς κατάλληλοι ή πρόθυμοι για συμμετοχή σε θεραπευτικές παρεμβάσεις με 

ζώα. Αρχικώς είναι απαραίτητη η συμφωνία εκ μέρους τους για την ένταξή σε 

τέτοια προγράμματα και να ελέγχεται η σωματική τους υγεία για τυχόν ύπαρξη 

αλλεργιών ή ανοσοκαταστολής , στοιχεία που θα τους απέκλειαν από την επαφή 

με τα ζώα. Η εκδήλωση φοβιών που σχετίζονται με τα ζώα είναι ακόμη ένας 

παράγοντας αντένδειξης για την αλληλεπίδραση με αυτά. Πέραν τούτων εξετάζεται 
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το ιστορικό των ασθενών για πιθανά επεισόδια βιαιότητας προς τα ζώα καθώς και 

για την εκτίμηση της πιθανότητας εκδήλωσης επιθετικών, επικίνδυνων και 

απρόβλεπτων συμπεριφορών. [54] 

•    Περιβαλλοντικό πλαίσιο:  Καθοριστική για την εφαρμογή ή μη της 

θεραπείας με ζώα είναι η διασφάλιση της έγκρισης των διοικητικών αρχών του 

φορέα υγείας, εντός του οποίου επίκειται να πραγματοποιηθεί, όπως επίσης η 

τήρηση αφενός των κανονισμών που υπάρχουν σε αυτόν και αφετέρου των 

κρατικών νόμων που αφορούν στη λειτουργία του.  Η θετική ανταπόκριση και 

προθυμία του προσωπικού που εργάζεται στους χώρους όπου θα 

πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα θεραπείας είναι καθοριστικής σημασίας. Το 

επίπεδο περιβαλλοντικής δραστηριότητας και οι πιθανότητες επηρεασμού της 

αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη. 

Επιπροσθέτως, η διαφύλαξη των γενικών αρχών προστασίας της ανθρώπινης 

υγείας, όπως η απαγόρευση εισόδου των ζώων σε ορισμένες περιοχές του χώρου 

διαβίωσης των ασθενών, είναι επιβεβλημένη. Τέλος, σε καμία περίπτωση τα ζώα 

θεραπείας δεν θα πρέπει να αποτελούν επιβάρυνση, απειλή ή ενόχληση για τους 

υπόλοιπους ασθενείς και το προσωπικό του ιδρύματος. [56] 

 

 

4.3      Ο ρόλος των νοσηλευτών στην υλοποίηση των θεραπευτικών    

προγραμμάτων  

 

Οι νοσηλευτές αποτελούσαν ανέκαθεν ουσιαστικό παράγοντα για την 

πορεία θεραπείας των ασθενών με ψυχικές νόσους καθώς και μέσο στήριξης και 

ενίσχυσης τους για την καλύτερη αντιμετώπιση των δυσχερειών που προκύπτουν 

εξαιτίας της συχνά μακρόχρονης διαβίωσης τους εντός των ιδρυμάτων και 

κλινικών υγείας.  Ένα σημαντικό μέρος του νοσηλευτικού προσωπικού, κυρίως 

βέβαια στο εξωτερικό, είναι αρκετά εξοικειωμένο με την παρουσία φιλικών ζώων 

στους χώρους εργασίας του και με την καθημερινή ακόμη αλληλεπίδραση τους με 

τους ασθενείς και τους ίδιους τους νοσηλευτές. Ωστόσο, η επίσημη οργάνωση και 

εφαρμογή προγραμμάτων θεραπείας με ζώα με σκοπό την προώθηση της υγείας 
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των ασθενών απέχει κατά πολύ από την απλή και αυθόρμητη επαφή μαζί τους. 

Για την επιτυχή έκβαση τέτοιων παρεμβάσεων απαιτείται αρκετός χρόνος ειδικής 

εκπαίδευσης, τον οποίο ο νοσηλευτής θα χρειαστεί να διαθέσει, αναλογιζόμενος 

πρωτίστως τα οφέλη στην υγεία των ασθενών. Αποκτώντας τα απαραίτητα εφόδια 

θα καταστεί ικανός να τεθεί επικεφαλής και υπεύθυνος για την οικοδόμηση και 

πραγματοποίηση των προγραμμάτων, στοιχείο πολλές φορές απαραίτητο, 

δεδομένου ότι συνηθέστερα οι παρεμβάσεις αυτές κινούνται ακόμη στη σφαίρα του 

εθελοντισμού. Οι γενικές και ειδικότερες ευθύνες σχετικά με το ρόλο του 

νοσηλευτή πριν και κατά τη διεξαγωγή της θεραπείας με ζώα εντός των 

νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή της κοινότητας όσον αφορά τους εργαζόμενους σε 

πρωτοβάθμιους φορείς υγείας, είναι οι εξής:  [57],[58],[59] 

 Η σχετική ενημέρωση και προσωπική επιμόρφωσή τους όσον αφορά 

στα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης θεραπείας, τις αρχές και παραμέτρους που 

πρέπει να τηρηθούν για τη διασφάλιση της λειτουργικότητάς της καθώς και τους 

παράγοντες κινδύνου που μπορεί να επηρεάσουν την επίτευξη των θεραπευτικών 

στόχων. Η μετάδοση των γνωστικών αυτών πληροφοριών στα υπόλοιπα μέλη του 

προσωπικού που θα κληθούν να λάβουν μέρος στην παρέμβαση. 

 Η εξασφάλιση των σχετικών αδειών από τις διοικητικές αρχές του 

εκάστου νοσηλευτικού ιδρύματος ή κοινότητας, αλλά και της έγκρισης του 

προσωπικού που θα συμμετέχει ή θα επηρεαστεί από την εφαρμογή του 

προγράμματος. 

 Η αναζήτηση της συνεργασίας των ασθενών και συγγενών τους 

μέσω της πληροφόρησής τους για τα οφέλη του προγράμματος, της προσεκτικής 

ακρόασης και ανταπόκρισης επί των αμφιβολιών και ανησυχιών τους, και της 

σύναψης μιας εποικοδομητικής σχέσης επικοινωνίας και εμπιστοσύνης. 

 Η διερεύνηση της καταλληλότητας των εγκαταστάσεων για την 

εφαρμογή της παρέμβασης και μια πιθανή τροποποίηση κάποιων από τις 

ισχύουσες συνθήκες, στο δυνατό βαθμό, με σκοπό την υποδοχή της. 

 Η αξιολόγηση των ασθενών για τη δυνατότητα ένταξής τους στο 

θεραπευτικό πρόγραμμα, διαδικασία που αναπόφευκτα θα επιφέρει των 
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αποκλεισμό κάποιων για λόγους ασφαλείας και προφύλαξης της υγείας και 

ευημερίας, τόσο τη δική τους όσο και των ζώων. 

 Η επικοινωνία με έγκριτους εκπροσώπους παροχής των εν λόγω 

θεραπευτικών παρεμβάσεων, η υποδοχή τους στο νοσηλευτικό ίδρυμα, η 

ενημέρωσή τους σχετικά με τα ισχύοντα πρωτόκολλα, και η προώθηση της 

γνωριμίας τους με τους ασθενείς και τις ανάγκες τους. 

 Η ενεργή συμμετοχή τους στην οργάνωση των αλληλεπιδράσεων, η 

επίβλεψη τήρησης των απαραίτητων παραμέτρων καθ’ όλη τη διάρκεια της 

παρέμβασης, ο συντονισμός των ενεργειών της ομάδας ειδικών που συμμετέχουν 

και η αντιμετώπιση προβλημάτων που τυχόν θα προκύψουν, ώστε να επιτευχθούν 

τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα προς όφελος των ασθενών. 

 Η τακτική ανατροφοδότηση του προγράμματος που εξασφαλίζεται με 

την αξιολόγηση διεκπεραίωσης ή μη των αρχικών στόχων θεραπείας και την 

τήρηση αρχείων για την πορεία της ανταπόκρισης κάθε ασθενούς σε αυτή. 

 Η αρωγή τους, μέσω της ανάληψης πρωτοβουλιών, στην συνεχή 

εξέλιξη των σύγχρονων ερευνών σχετικά με το ρόλο των ζώων στη  θεραπεία της 

ψυχικής νόσου και στη διεξαγωγή μελετών επί του θέματος. [57],[58],[59] 

Κατά συμπέρασμα, με την κατάλληλη εκπαίδευση και απόκτηση των 

απαραίτητων εφοδίων, ο νοσηλευτής καλείται να λάβει κεντρικό ρόλο τόσο στο 

σχεδιασμό, όσο και στην διεξαγωγή προγραμμάτων θεραπείας με ζώα για τη 

βελτίωση της υγείας των ψυχικά ασθενών. 

 

 

4.4     Τα ζώα θεραπείας 

 

Τα προγράμματα θεραπείας μέσω της συνδρομής ζώων για τη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής των ασθενών με ψυχική νόσο, τα οποία πραγματοποιούνται 

ως συμπληρωματική παρέμβαση σε διάφορες χώρες, περιλαμβάνουν τη δράση 

ενός αριθμού επιστημόνων και ασφαλώς την ενεργό παρουσία του εκπαιδευμένου 

ζώου. Σε κάθε ένα από αυτά υπάρχει μια θεραπευτική ομάδα που συνήθως 

αποτελείται από ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, νοσηλευτή, εργοθεραπευτή, 
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φυσικοθεραπευτή και τον χειριστή του ζώου. Τα ζώα που συμμετέχουν 

εκπαιδεύονται ανάλογα με το είδος του προγράμματος και με τους ασθενείς στους 

οποίους πρόκειται αυτό να εφαρμοστεί. Παράλληλα βέβαια, και οι ειδικοί 

επιστήμονες που λαμβάνουν μέρος σε τέτοια προγράμματα εκπαιδεύονται σχετικά 

με τους κατάλληλους τρόπους αλληλεπίδρασης με τα ζώα αλλά και τους όρους, τις 

παραμέτρους και τις διαδικασίες που είναι απαραίτητο να ακολουθήσουν.[60] 

Τα ζώα – θεραπείας φαίνεται να λειτουργούν ως «ειδική βοηθοί» για τους 

ασθενείς με ψυχικές νόσους καθώς συνδράμουν στην αντιμετώπιση των 

δυσκολιών και προβλημάτων που επιφέρει η ασθένειά τους και στη εκμάθηση 

νέων δεξιοτήτων. Γίνεται ασφαλώς κατανοητό ότι δεν είναι δυνατόν ένα ζώο να 

αφεθεί να λειτουργήσει αυτόνομα εντός των θεραπευτικών συνεδριών και γι’ αυτό 

σε καμία περίπτωση δε μπορεί να εξαλείψει ή να αντικαταστήσει το ρόλο των 

επιστημόνων που μετέχουν σε αυτές. Τα εκπαιδευμένα ζώα που εντάσσονται σε 

παρεμβάσεις αλληλεπίδρασης με ασθενείς που παρουσιάζουν ψυχικές διαταραχές 

είναι ως επί το πλείστον οι σκύλοι. Ακολουθούν σε συχνότητα τα άλογα και τα 

δελφίνια, ενώ υπάρχουν και αρκετά προγράμματα που περιλαμβάνουν γάτες, 

πτηνά αλλά και ζώα που εκτρέφονται και διαμένουν σε φάρμες.[60] 

 

4.4.1   Ο σκύλος  

Εξημερωμένοι εδώ και χιλιάδες χρόνια, οι σκύλοι διαθέτουν μακρά ιστορία 

συνύπαρξης και αμοιβαίως ευεργετικής αλληλεπίδρασης με τον άνθρωπο. 

Επιπλέον,  χάρη στην καλή σχέση που αναπτύσσουν εκ φύσεως με τους 

ανθρώπους, οι σκύλοι ενδείκνυνται αλλά και προτιμώνται συχνά, για τα 

προγράμματα θεραπείας σε ασθενείς με ψυχική νόσο. Μάλιστα παραμένουν το 

πιο σύνηθες είδος ζώου που αξιοποιείται σε τέτοιες παρεμβάσεις. Οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής δεν αφορούν χαρακτηριστικά φυσιολογίας του σκύλου, 

όπως η ράτσα ή το μέγεθος. Απαιτείται όμως προσεκτική και ακριβής αξιολόγησή 

της ικανότητας του να ενταχθεί σε μια θεραπευτική παρέμβαση, η οποία πρέπει να 

περιλαμβάνει την κατάσταση της υγείας του, το επίπεδο εκπαίδευσης, το 

χαρακτήρα και τις αντιδράσεις του σε καταστάσεις στρες. Δύο είναι οι βασικές 
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κατηγορίες σκύλων στην υπηρεσία του ανθρώπου, οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή 

και στις περιπτώσεις ασθενών με ψυχικές διαταραχές: [61] 

α.  Σκύλοι θεραπείας ( therapy dogs): εντάσσονται σε προγράμματα 

παρέμβασης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωή των ασθενών, τα οποία 

υλοποιούνται σε νοσοκομεία, κλινικές αποκατάστασης, πειθαρχικά ιδρύματα ή και 

σε εγκαταστάσεις πιστοποιημένων οργανώσεων που παρέχουν τέτοιου είδους 

υπηρεσίες. Με την καθοδήγηση μιας ομάδας ειδικών προωθείται η αλληλεπίδραση 

των ασθενών με τα ζώα με σκοπό την εκμάθηση νέων θετικών συμπεριφορών, 

τον περιορισμό εκδήλωσης των αρνητικών συμπτωμάτων της νόσου και την 

ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους. [61] 

β. Σκύλοι υπηρεσιών (Service dogs): Ένας σκύλος που παρέχει υπηρεσίες 

είναι ένα ζώο που εκπαιδεύεται μεμονωμένα να εκτελεί δραστηριότητες προς 

όφελος ενός ανθρώπου, ο οποίος εξαιτίας της ασθένειάς του αδυνατεί ή 

αντιμετωπίζει δυσκολία στην διεκπεραίωσή τους. Οι σκύλοι υπηρεσίας μπορούν 

να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη ζωή του ασθενούς, παρέχοντας 

εξειδικευμένη καθημερινή βοήθεια και υποστήριξη.  Η εκπαίδευσή τους ρυθμίζεται 

ανάλογα με τις ανάγκες του ανθρώπου που κάθε φορά θα κληθούν να 

εξυπηρετήσουν. Οι δραστηριότητες που ένας σκύλος υπηρεσίας μπορεί να 

αναλάβει είναι οι εξής: [62] 

 •    Βοήθεια σε ιατρικά επείγουσες καταστάσεις: περιλαμβάνει ένα σύνολο 

πράξεων μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η προστασία της υγείας του ασθενούς, 

η οποία μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο εξαιτίας απρόσμενης εκδήλωσης 

συμπτωμάτων της νόσου ή και παρενεργειών της φαρμακευτικής αγωγής. Ο 

σκύλος υπηρεσίας έχει την ικανότητα να προσκομίσει σε αυτόν τα απαραίτητα 

φάρμακα, να του υπενθυμίζει την ώρα κατά την οποία πρέπει να τα λάβει, ακόμη 

και να καλέσει εξωτερική βοήθεια σε έκτακτα συμβάντα. [62] 

•   Βοήθεια στην καθημερινότητα: περιλαμβάνει τη συνδρομή του ζώου στην 

αντιμετώπιση των δυσχερειών που αντιμετωπίζει ο ασθενής εξαιτίας των 

συμπτωμάτων της νόσου και των παρενεργειών των φαρμάκων που του 

χορηγούνται. Πολλά από τα ψυχοτρόπα φάρμακα προκαλούν έντονη αδράνεια και  

κατατονία, με αποτέλεσμα να περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα του 
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ασθενούς να ανταπεξέλθει στις καθημερινές του υποχρεώσεις. Ο σκύλος 

εξυπηρέτησης τον βοηθά με τις ενέργειές του να παραμένει ενεργός και συνεπής 

στις ευθύνες του. Συμβάλλει συνάμα στην συναισθηματική αποφόρτιση του 

ασθενούς και παρέχει συντροφιά και στήριξη. [62] 

•    Περιφρούρηση ασφάλειας: αφορά ενήλικες και παιδιά με σοβαρότερες ψυχικές 

διαταραχές και σχετίζεται με την λειτουργία του ζώου ως φρουρού και φύλακα, ο 

οποίος προστατεύει τους ασθενείς από καταστάσεις τραυματισμών, απώλειας 

προσανατολισμού και άσκοπης περιπλάνησης.[62] 

 

4.4.2   Ο ίππος 

Σύμφωνα με παγκόσμιες επιστημονικές έρευνες, η θεραπευτική ιππασία 

δημιουργεί μοναδικά σωματικά, ψυχικά,  νοητικά και αισθητηριακά οφέλη στα 

άτομα με ψυχικές νόσους, χάρη στην αξιοποίηση της κινησιολογίας και 

φυσιολογίας του αλόγου, της ικανότητάς του για ιδιαίτερη επαφή και επικοινωνία 

με τον άνθρωπο και στην ευρύτερη επαφή με το φυσικό περιβάλλον εντός του 

οποίου πραγματοποιούνται οι θεραπευτικές συνεδρίες. [63] 

Τα προγράμματα θεραπείας με ίππους προσφέρουν πλεονεκτήματα και 

δυνατότητες που δεν παρέχονται κατά την επαφή με άλλα μικρότερα ζώα. Η 

φυσική ρυθμική κίνηση του αλόγου κατά την ιππασία βελτιώνει σημαντικά τις 

κινητικές δεξιότητες του ασθενούς καθώς και την ισορροπία, την ευελιξία, τη μυϊκή 

δύναμη, το συντονισμό και τη στάση σώματός του. Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις 

επιπλέον περιλαμβάνουν γυμναστικές ασκήσεις επί της ράχης του ζώου καθώς και 

δραστηριότητες φροντίδας του, όπως τη διατροφή και την περιποίησή του. Όπως 

σε όλα τα προγράμματα αλληλεπίδρασης με ζώα, ο χαρακτήρας και η 

συμπεριφορά του αλόγου κατέχει το σημαντικότερο ρόλο ως κριτήριο επιλογής 

του. Τα βασικά στοιχεία που πρέπει να διαθέτει είναι η υπομονετικότητα, η 

ευγένεια και η υπακοή. [64] 

Ο  σημαντικότερος  παράγοντας που διαφοροποιεί θετικά την 

ιπποθεραπεία  από τις υπόλοιπες παρεμβάσεις με ζώα είναι ο χώρος όπου  

διεξάγονται οι συνεδρίες. Χάρη στην άμεση επαφή με τη φύση, οι ασθενείς δεν 
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αντιλαμβάνονται τις συνεδρίες όπως και τις κοινές ψυχοθεραπείες, με αποτέλεσμα 

να ελαττώνεται η ψυχική κούραση ή η άρνηση και να αυξάνει το κίνητρο 

συμμετοχής στα εν λόγω προγράμματα. Παράλληλα, ο ασθενής αποκομίζει και τα 

γενικότερα οφέλη εγγύτητας με το φυσικό περιβάλλον, στοιχείο που καθιστά την 

ιπποθεραπεία ακόμη περισσότερο λειτουργική. [64] 

 

4.4.3.   Το δελφίνι 

Παρότι η δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα αλληλεπίδρασης με 

δελφίνια είναι περισσότερο περιορισμένη εν σχέσει με τα πιο συνήθη ζώα, είναι 

αναμφίβολο ότι προσφέρει μια ιδιαίτερη εμπειρία που οφείλεται αφενός στις 

αυξημένες διανοητικές ικανότητες των δελφινιών και αφετέρου στις αγχολυτικές 

ιδιότητες του υγρού στοιχείου. Τα δελφίνια θεωρούνται συγγενικά με τον άνθρωπο 

ως προς τον πολυπαραγοντικό τρόπο με τον οποίον μαθαίνουν νέες δεξιότητες 

και τις πολύπλοκες ικανότητες του εγκεφάλου τους. Η επαφή με τα δελφίνια 

παρέχει ισχυρό κίνητρο στους ασθενείς για την ένταξη τους στη θεραπευτική 

διαδικασία και την προσπάθεια επίτευξης των θεραπευτικών στόχων. H κάθε 

συνεδρία οργανώνεται συνήθως σε δύο μέρη: [65], [66] 

• Θεραπεία έξω από το νερό, η οποία περιλαμβάνει  κινησιοθεραπεία, 

λογοθεραπεία,  εργοθεραπεία και τελικώς προετοιμασία για την είσοδο στην 

πισίνα και τη γνωριμία με το δελφίνι.  Στο τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας, ο 

ασθενής έχει την ευκαιρία να συναναστραφεί με το ζώο, αγγίζοντάς το, 

προσφέροντάς του τροφή και παίζοντάς μαζί του. Με αυτό τον τρόπο 

εξασφαλίζεται χρόνος εξοικείωσης με το περιβάλλον ώστε να αποφευχθεί το στρες 

λόγω της μετάβασης στο νερό και της εγγύτητας με το ευμέγεθες θηλαστικό.[66] 

• Θεραπεία μέσα στο νερό, η οποία εμπεριέχει ασκήσεις κινησιοθεραπείας,  

θεραπευτική κολύμβηση καθώς και  εγγύτερη επαφή με το δελφίνι.[66] 

 

 

 

 

 



 

 

61 

4.4.4   Τα αγροτικά και άλλα ζώα 
 
 

Τα ζώα του αγρού, στα οποία ανήκουν τα βοοειδή, τα πουλερικά, οι χοίροι 

καθώς και τα, συχνά πρώτα στην προτίμηση των ανήλικων ασθενών, κουνέλια, 

έχουν αξιοποιηθεί εδώ και αρκετά χρόνια σε δραστηριότητες ψυχοθεραπευτικών 

παρεμβάσεων με ανθρώπους που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές. Η επαφή με 

το φυσικό περιβάλλον στο οποίο πραγματοποιούνται τα προγράμματα επιδρά 

χαλαρωτικά και ευνοεί τις δυνατότητες μάθησης νέων συμπεριφορών. Η ιατρική 

εξέταση των ζώων και η διαλογή τους είναι και εδώ απαραίτητη προϋπόθεση για 

την ένταξή τους στη θεραπευτική διαδικασία, ώστε να προστατεύεται  κατά το 

δυνατόν η ασφάλεια του ασθενούς. Όποιο ζώο εκδηλώνει νευρική, επιθετική ή 

απρόβλεπτη συμπεριφορά αποκλείεται από τις όλες δραστηριότητες. Οι πράξεις 

αλληλεπίδρασης με τα αγροτικά ζώα περιλαμβάνουν την καθαριότητα και 

περιποίηση αυτών και των χώρων όπου διαμένουν, τη διατροφή τους καθώς και 

διάφορες αγροτικές εργασίες. Μέσω αυτών προωθείται η εκμάθηση γνωστικών 

δεξιοτήτων, η ενίσχυση της μνήμης και της ικανότητας διαχείρισης του χρόνου. Με 

τη φροντίδα των ζώων, οι ασθενείς διδάσκονται υπευθυνότητα και ενσυναίσθηση, 

ενώ θεμελιώνουν θετικά την αυτοεικόνα τους.[67], [68]  

Εκτός από τα ζώα στα οποία έγινε ήδη αναφορά, υπάρχουν και άλλα τα 

οποία συχνά εντάσσονται σε προγράμματα θεραπείας. Ένας αριθμός ασθενών 

φαίνεται ότι προτιμά την ανεξάρτητη παρουσία μιας γάτας, η οποία επίσης 

επιλέγεται σε περιπτώσεις αλλεργίας ή φόβου προς τα μεγαλύτερα ζώα. Η ιδανική 

γάτα θεραπείας διαθέτει κάποια βασικά χαρακτηριστικά, όπως η ανοχή για την 

ανθρώπινη επαφή και την παρουσία άλλων ζώων, η έλλειψη φόβου απέναντι σε 

συχνές μετακινήσεις και σε νέες περιβαλλοντικές συνθήκες. Παράλληλα είναι 

απαραίτητο να δείχνει ανεκτικότητα σε αδέξιες ή τυχόν απροσδόκητες 

συμπεριφορές ασθενών. Παρότι οι περισσότερες γάτες θεραπείας εμπλέκονται 

μόνο σε απλές μορφές και δραστηριότητες αλληλεπίδρασης, εξαιτίας της εκ 

φύσεως περιορισμένης δυνατότητας εκπαίδευσής τους, ορισμένες από αυτές 

έχουν την ικανότητα να διδαχτούν πιο περίπλοκες δεξιότητες και να υπακούν σε 

ένα ευρύ αριθμό εντολών.[69] 
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Τα πτηνά έχουν και αυτά κατά καιρούς αξιοποιηθεί σε διάφορα 

προγράμματα, κυρίως για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων καταθλιπτικών 

ασθενών. Συχνότερα πτηνά θεραπείας είναι οι παπαγάλοι και τα καναρίνια. Με την 

παρουσία τους συμβάλλουν στον περιορισμό της απομόνωσης των ασθενών, οι 

οποίοι αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα τη φροντίδα τους, διδάσκονται υπευθυνότητα 

και ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους. Ένα ακόμη είδος ζώου που μπορεί να 

ενταχθεί εν μέρει στις θεραπευτικές συνεδρίες με  ψυχικά ασθενείς  είναι και τα 

ψάρια. Η φροντίδα και η παρατήρηση ψαριών σε ένα ενυδρείο έχει αποδειχτεί 

ωφέλιμη για τους ανθρώπους που υποφέρουν από στρες και τα επακόλουθά του 

συμπτώματα, όπως η ταχυκαρδία και το τεταμένο μυϊκό σύστημα. Ακόμη, η θέαση 

των ψαριών που κολυμπούν ελεύθερα σε μία δεξαμενή επιφέρει μια χαλαρωτική 

και ευχάριστη διάθεση.[69] 

Γίνεται λοιπόν σαφές πως προσφέρεται ένα ευρύ σύνολο από είδη ζώων 

που έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν τη συμβολή τους στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής ασθενών με ψυχικές διαταραχές. Τα χαρακτηριστικά και η 

συμπεριφορά ενός ζώου καθώς και το επίπεδο εκπαίδευσής του αναμφίβολα έχει 

αντίκτυπο στην επίτευξη των στόχων της θεραπείας. Μετά το πέρας της 

διαδικασίας επιλογής είναι σημαντικό ο θεραπευτής να έχει πάντοτε υπόψη πως 

το κάθε ζώο είναι ένα ξεχωριστό ον με τα δικά του ιδιαίτερα γνωρίσματα, τις δικές 

του δυνατότητες και αδυναμίες. Η επιτυχημένη θεραπεία με τη συνδρομή των 

ζώων είναι εκείνη που κατορθώνει να συνδυάζει επιτυχημένα τις ανάγκες του κάθε 

ασθενούς με τις ικανότητες του ζώου το οποίο συμμετέχει στις αλληλεπιδράσεις.[69]  

 

 

4.5       Εφαρμογές προγραμμάτων θεραπείας με ζώα  

 

 Η θεραπεία ψυχικά ασθενών με τη συμβολή ζώων ξεκίνησε επίσημα στις 

αρχές του εικοστού αιώνα. Παρότι είναι ένα σχετικά νέο είδος παρέμβασης, έχει 

κερδίσει έδαφος και είναι αρκετά δημοφιλής σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο ως 

εναλλακτική μέθοδος προσέγγισης που εφαρμόζεται παράλληλα με τις 

παραδοσιακές ψυχοθεραπείες. Αυτό γίνεται εμφανές αν λάβουμε υπόψη τον 

αριθμό των πανεπιστημίων και άλλων εκπαιδευτικών φορέων που παρέχουν τη 
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δυνατότητα επιμόρφωσης σε θέματα που αφορούν στη θεραπεία μέσω ζώων, 

αλλά και από ο πλήθος των προγραμμάτων που υλοποιούνται σε νοσηλευτικά 

ιδρύματα και άλλους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας. Ακολούθως θα γίνει 

αναφορά σε κάποια από τα πιο γνωστά και σημαντικότερα προγράμματα 

θεραπευτικής αλληλεπίδρασης με ζώα για ψυχικά ασθενείς καθώς και στις 

οργανώσεις που είναι υπεύθυνες για αυτά. 

 

 

4.5.1    Ανά τον κόσμο 

 

Ο γνωστότερος διεθνής οργανισμός ο οποίος ασχολείται με την έρευνα κα 

προώθηση της θεραπευτικής επαφής των ασθενών με τα ζώα είναι η διεθνής 

ένωση οργανισμών αλληλεπίδρασης ανθρώπων και ζώων IAHAIO (international 

association of human-animal interaction organizations). Η αποστολή του είναι η 

συνεχής εξέλιξη του πεδίου της έρευνας, η ενημέρωση των πολιτών καθώς και η 

επίτευξη συνεργασίας και συντονισμένης δράσης μεταξύ φορέων υγείας, 

επιστημόνων και κρατικών παραγόντων, με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων 

προγραμμάτων παρέμβασης.[70] 

Μία από τις σημαντικότερες οργανώσεις που μελετούν τα οφέλη της 

αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με τα ζώα και υλοποιούν προγράμματα 

θεραπείας ασθενών με τη συνδρομή ζώων είναι η «Delta Foundation», η οποία 

ιδρύθηκε στο Όρεγκον της Αμερικής το 1977. Ο πρόεδρος της Leo Bustad ήταν ο 

πρώτος που εισήγαγε την έννοια του δεσμού ανθρώπου και ζώου και μελέτησε 

διεξοδικά τους τρόπους με τους οποίους η αλληλεπίδραση τους μπορεί να 

βελτιώσει την ανθρώπινη ψυχική υγεία. Η διερεύνηση αυτή αποτελεί και έναν από 

τους πρωταρχικούς στόχους της οργάνωσης. Στις μέρες μας, η «Delta 

Foundation» είναι η μεγαλύτερη μη κερδοσκοπική οργάνωση στην Αμερική, η 

οποία εκπαιδεύει εθελοντές- ιδιοκτήτες πολλών ειδών ζώων ώστε να αποκτήσουν 

τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες για να συμμετάσχουν σε προγράμματα 

παρέμβασης. [71] 

Τον Οκτώβρη του 2004 ιδρύθηκε στη Βιέννη η Ευρωπαϊκή Κοινότητα για τη 

Θεραπεία με τη Συνδρομή Ζώων (European Society for Animal-Assisted Therapy). 
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Κεντρικός στόχος της ESAAT είναι η διαμόρφωση γενικών κανόνων και αρχών για 

την εφαρμογή αξιόπιστων θεραπευτικών προγραμμάτων σε ασθενείς, αλλά και η 

προσπάθεια καθιέρωσης ειδικού επαγγελματικού κλάδου χειριστών - φροντιστών 

ζώων που έχουν πιστοποιηθεί ως βοηθοί ψυχοθεραπευτών. [72]  

Το πρόγραμμα R.E.A.D. (Reading Education Assistance Dogs) 

πραγματοποιείται στις Η.Π.Α. κυρίως, αλλά και στην Ευρώπη, σε σχολικές 

μονάδες, χώρους ιατρικής φροντίδας, τοπικές βιβλιοθήκες ή και κατ’ οίκον. 

Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από πέντε ετών που εκδηλώνουν σωματικές ή 

ψυχικές διαταραχές και ακολούθως αντιμετωπίζουν δυσκολία στην κατάκτηση της 

αναγνωστικής ικανότητας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ζώα όπως οι σκύλοι, οι 

γάτες και οι παπαγάλοι, υπό την παρουσία των οποίων τα παιδιά επιχειρούν να 

διαβάσουν κάποια από τα αγαπημένα τους βιβλία.  Σκοπός του προγράμματος 

R.E.A.D. είναι να παρουσιάσει το πώς αυτά τα ζώα  θεραπείας και οι χειριστές 

τους μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση των ικανοτήτων ανάγνωσης και 

γραφής των παιδιών με έναν αποτελεσματικό και διασκεδαστικό τρόπο.[73] 

Παράλληλα, υπάρχουν πολλά προγράμματα ζώων θεραπείας σε φυλακές 

της Αμερική και της Ευρώπης.  Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί έχουν δείξει 

πως το ποσοστό κρατουμένων οι οποίοι πάσχουν από κάποια μορφή ψυχικής 

ασθένειας είναι ιδιαίτερα υψηλό παγκοσμίως. Μέσα από αυτά τα προγράμματα 

ωφελούνται και οι τρόφιμοι των σωφρονιστικών ιδρυμάτων αλλά και τα ζώα, διότι 

πολλά από αυτά, πριν αποκτήσουν συνειδητούς και πρόθυμους φροντιστές, 

υπήρξαν εγκαταλελειμμένα.[74] 

 

 

4.5.2    Στην Ελλάδα 

 

Η Sapt Hellas είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που λειτουργεί 

από το 2005 στην Αθήνα. Η οργάνωση αυτή αξιοποιεί την παρουσία 

εκπαιδευμένων σκύλων ως αρωγούς στη θεραπεία παιδιών και ενηλίκων με 

νοητικά, κινητικά ή ψυχικά προβλήματα. Η Sapt Hellas διαθέτει 10 σκύλους, 

πρώην αδέσποτους, που υιοθετήθηκαν και εκπαιδεύτηκαν από ισάριθμους 

κηδεμόνες, καθώς και από δύο άτομα γενικής υποστήριξης. Σκοπός του 
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προγράμματος είναι παράλληλα η ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση των 

ανθρώπων σε ότι αφορά τα οφέλη που προκύπτουν στους ασθενείς από την 

επαφή με τα ζώα. Η ομάδα της Sapt πραγματοποιεί εκστρατείες ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης σε σχολεία, ιδρύματα και νοσοκομεία. [75], [76] 

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Athens Therapy Dogs δημιουργήθηκε το 

2016 με σκοπό να προωθήσει αποτελεσματικά στην Ελλάδα, ως εναλλακτική 

προσέγγιση, τη μέθοδο θεραπευτικής επαφής με σκύλους για παιδιά και ενήλικες 

ευπαθών ομάδων, όπως άτομα με σωματικά και ψυχικά νοσήματα ή ανίατες 

ασθένειες καθώς και σε παιδιά ορφανοτροφείων κ σωφρονιστικών ιδρυμάτων. Ας 

σημειωθεί ότι αντίστοιχο σωματείο λειτουργεί ήδη από το 2012 στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης. Οι οργανισμοί αυτοί απασχολούν ειδικό επιστημονικό προσωπικό, 

όπως παιδαγωγούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές, 

λογοθεραπευτές και φυσικοθεραπευτές, με το έργο των οποίων συντελείται η 

επίτευξη των θεραπευτικών στόχων.[76],[77] 

Το 1983 είναι το έτος κατά το οποίο η θεραπευτική ιππασία αρχίζει να 

εφαρμόζεται και στην Ελλάδα, στον Ιππικό Όμιλο Βαρυμπόμπης. Το 1992, 

συγκροτήθηκε επιπλέον ο Σύνδεσμος Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδας, ένα 

σωματείο εθελοντικού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με ουσιαστική δράση στον 

τομέα παροχής θεραπευτικών προγραμμάτων, ο οποίος το 2004 ίδρυσε το Κέντρο 

Θεραπευτικής Ιππασίας στο Γουδί, με τη συνδρομή του υπουργείου Άμυνας και 

του Δήμου Αθηναίων. Η θεραπευτική ιππασία βασίζεται σε εναλλακτικά 

προγράμματα αποκατάστασης, τα οποία αξιοποιούν το άλογο ως μέσο θεραπείας, 

βελτιώνοντας την υγεία και την ποιότητα ζωής των ατόμων με ψυχικές ή άλλες 

νόσους. Στη Βόρειο Ελλάδα λειτουργεί ένα πιστοποιημένο Κέντρο Θεραπευτικής 

Ιππασίας στο Νέο Σκοπό Σερρών από το 2007. Το κέντρο αυτό διαθέτει επτά 

άλογα και ενώ το 2007 εξυπηρετούσε μόνο τέσσερις ασθενείς, στις μέρες μας έχει 

φτάσει να παρέχει θεραπευτικές υπηρεσίες σε δεκάδες άτομα εβδομαδιαίως, από 

όλη το Βόρειο Ελλάδα.[75],[78] 
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4.6      Σύνοψη 

 

Πλήθος προγραμμάτων ανά τον κόσμο εφαρμόζουν την συμπληρωματική 

θεραπεία ψυχικά ασθενών με την αξιοποίηση της ευεργετικής παρουσίας 

εκπαιδευμένων ζώων. Για την ένταξη ενός ζώου σε δραστηριότητες θεραπευτικής 

αλληλεπίδρασης με ασθενείς καθώς και για την ίδια την υλοποίηση της 

παρέμβασης, είναι απαραίτητη η τήρηση βασικών αρχών και προϋποθέσεων, 

όπως η προσεκτική διαλογή των κατάλληλων ζώων, η επιλογή ασθενών οι οποίοι 

πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια για τη συμμετοχή τους και η επιμόρφωση των 

επαγγελματιών υγείας που θα κληθούν να λάβουν δράση κατά τη διάρκεια των 

προγραμμάτων. Ειδικότερα, πολύπλευρος είναι ο ρόλος που είναι απαραίτητο να 

διαδραματίσει ο νοσηλευτής για την επίτευξη αποτελεσματικών δράσεων στο 

πεδίο της θεραπείας με τη συνδρομή ζώων, ο οποίος είναι εκείνος που πολλές 

φορές αναλαμβάνει την εύρεση οργανώσεων- παρόχων τέτοιων μορφών 

θεραπείας, διασφαλίζει την εφαρμογή των παραμέτρων που θα πρέπει να 

ισχύσουν, και εν τέλει συντονίζει τη διαδικασία και αξιολογεί τα  αποτελέσματά της 

στην υγεία των ασθενών. Τα προγράμματα θεραπείας με ζώα εντάσσουν στις 

δράσεις τους συνήθως σκύλους, ίππους, δελφίνια, καθώς και αγροτικά ζώα, γάτες, 

πτηνά και ψάρια. Λειτουργούν συνηθέστερα επί εθελοντικής βάσης και αυξάνουν 

σε αριθμό κυρίως σε χώρες της Αμερικής αλλά και της Ευρώπης. Στην Ελλάδα 

υπάρχουν επίσης μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που προωθούν το είδος αυτό 

εναλλακτικής θεραπείας και ενημερώνουν τους ασθενείς και το γενικό πληθυσμό 

σχετικά με τα πλεονεκτήματά της. 
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   Κεφάλαιο  5ο     ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ  

ΨΥΧΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ 

 

5.1     Εισαγωγή 

Όπως και σε όλες τις μορφές θεραπείας, έτσι και σε αυτή που προωθεί τη 

θεραπευτική αλληλεπίδραση των ζώων με τους ασθενείς που πάσχουν από 

ψυχικές νόσους, υπάρχουν περιορισμοί και αντενδείξεις. Στις περισσότερες των 

περιπτώσεων τα οφέλη που προκύπτουν ξεπερνούν σε βαθμό σημαντικότητας τις 

αμφιβολίες και αντιρρήσεις κάποιας μερίδας επιστημόνων, οι οποίες κυρίως 

σχετίζονται και αφορούν στην έλλειψη τήρησης των βασικών αρχών που διέπουν 

τη θεραπεία και καθιστούν την εφαρμογή της ασφαλή και λειτουργική. Βεβαιότατα 

υφίστανται πολλοί παράγοντες που απαραιτήτως πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν 

την έναρξη της θεραπείας και τη συμμετοχή των ασθενών σε αυτή, διότι παρόλα 

τα θετικά αποτελέσματα που προσφέρει, ενέχει κινδύνους, η γνώση των οποίων 

δύναται να μειώσει την πιθανότητα εμφάνισής τους. 

 

5.2   Επιφυλάξεις- Παράγοντες κινδύνου- Αντιρρήσεις για τη χρήση της  

θεραπείας 

Μία από τις κατηγορίες κινδύνων που μπορεί να υποκρύπτονται στις 

δραστηριότητες αλληλεπίδρασης με τα ζώα είναι εκείνη που αφορά την υγεία και 

την ασφάλεια των ασθενών. Τα ζώα είναι δυνητικοί φορείς νόσων, οι οποίες 

μπορούν να μεταδοθούν σε ανθρώπους. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν πλέον των 

διακοσίων διαφορετικών ζωονόσων, οι οποίες είναι λιγότερο ή περισσότερο 

επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον δεν είναι μηδενική η πιθανότητα, 

να παρουσιάσει το ζώο επιθετική ή απρόβλεπτη συμπεριφορά και με τον τρόπο 

αυτό να προκαλέσει τραυματισμούς και επιμολύνσεις στους ασθενείς. 

Επιπροσθέτως, έχουν καταγραφεί περιστατικά ατυχημάτων από πτώσεις που 

οφείλονται στην παρεμπόδιση της βάδισης λόγω της παρουσίας του ζώου. Εκτός 
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των άλλων τα ζώα με μια πιθανή απρόσεκτη συμπεριφορά πιθανώς προκαλέσουν 

καταστροφές σε ανθρώπινες περιουσίες ή στο περιβάλλον. Ένα ακόμη στοιχείο 

που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι ο ενδεχόμενος φόβος, απειλή ή αναστάτωση 

που είναι δυνατό να επιφέρει η παρουσία των ζώων σε ανθρώπους που 

διαμένουν στον ίδιο χώρο με τον ασθενή και δε συμμετέχουν οι ίδιοι στο 

πρόγραμμα θεραπείας. Μια επιπρόσθετη αρνητική αντίδραση που μπορεί να 

προκληθεί στους ασθενείς είναι ότι κάποιοι από αυτούς δημιουργούν τόσο 

ισχυρούς δεσμούς με τα ζώα που κατά το πέρας της θεραπείας βιώνουν πολύ 

έντονα αισθήματα απώλειας και θλίψης. [79], [80], [81] 

Ένας από τους σημαντικότερους περιορισμούς της θεραπείας με τη 

συνδρομή των ζώων είναι ο αποκλεισμός μιας ικανής αριθμητικά μερίδας ασθενών 

με ψυχικές διαταραχές, οι οποίοι δεν πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας για τη 

συμμετοχή τους. Εκείνοι που πάσχουν από σοβαρές ψυχωτικές διαταραχές που 

συνοδεύονται από παραληρητικές ιδέες και ψευδαισθήσεις, όπως επίσης και 

εκείνοι που έχουν ιστορικό βίαιης και επιθετικής συμπεριφοράς προς ανθρώπους 

ή και ζώα αποτελούν μη κατάλληλους υποψήφιους. Ας σημειωθεί στο σημείο αυτό 

πως τα ζώα θεραπείας βρίσκονται και τα ίδια υπό τον κίνδυνο να υποστούν 

τραυματισμούς και κακομεταχείριση από τους ασθενείς με τους οποίους κάθε 

φορά αλληλεπιδρούν, γεγονός που αποτελεί ένα ακόμη επιχείρημα όσων 

εκφράζουν αντιρρήσεις για το είδος αυτό θεραπείας. Παράλληλα, ασθενείς με 

αλλεργίες και αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα πρέπει και αυτοί να αποκλειστούν 

από τα προγράμματα παρέμβασης. Ένα τελευταίο στοιχείο που περιορίζει τη 

δυνατότητα εφαρμογής της θεραπείας είναι το επίπεδο ανοχής του ασθενούς προς 

τα ζώα και η συμπάθεια του προς αυτά. Πολλοί από τους ασθενείς, δεν είναι 

φιλικά προσκείμενοι σε αυτά και δεν επιθυμούν να έρθουν σε επαφή μαζί τους. Τις 

περισσότερες φορές η ήδη διαμορφωμένη εικόνα και σχέση του ασθενούς με τα 

ζώα στο παρελθόν είναι αυτή που θα καθορίσει το αν και κατά πόσο εκείνος έχει 

τη διάθεση να ενταχθεί σε ένα τέτοιο πρόγραμμα παρέμβασης. [82], [83]  

Ένα επιπλέον αποθαρρυντικό στοιχείο για την πραγματοποίηση της 

θεραπείας με ζώα είναι οι περιορισμοί και απαγορεύσεις που ορίζουν τα 

πρωτόκολλα πολλών νοσηλευτικών ιδρυμάτων όσον αφορά στην είσοδο των 
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ζώων σε αυτά. Σε ένα μεγάλο αριθμό κλινικών και χώρων παροχής υγείας ανά τον 

κόσμο δεν επιτρέπεται να εισέλθουν ζώα κυρίως εξαιτίας λόγων υγιεινής και 

καθαριότητας. [84] 

Κάποιες από τις φιλοζωικές οργανώσεις εκφράζουν επίσης τις αντιρρήσεις 

τους κατά κύριο λόγο ως προς τον ανεπαρκή ή και ακατάλληλο τρόπο που 

κάποιες φορές λειτουργούν προγράμματα θεραπείας με ζώα. Οι εκπρόσωποι 

αυτών σημειώνουν ότι συχνά το θέμα αυτό αντιμετωπίζεται με πρόχειρους 

χειρισμούς, χωρίς την εξασφάλιση της τήρησης βασικών όρων ευζωίας, κατοχής 

και διαχείρισης των ζώων. Δεδομένου ότι η θεσμοθέτηση θεραπευτικών 

προγραμμάτων με τη χρήση ζώων εμπλέκει δύο πάρα πολύ ευαίσθητες και 

ευάλωτες ομάδες, δηλαδή τους ασθενείς και τα ίδια τα ζώα, δεν μπορεί να 

διακατέχεται από βιαστικούς και μη καλά μελετημένους σχεδιασμούς. Είναι κάθε 

φορά απαραίτητο να λαμβάνονται οι σωστές αποφάσεις, που θα διασφαλίζουν το 

πραγματικό όφελος των ασθενών, αλλά και την ευημερία των ζώων που 

συμμετέχουν. Τα θεμελιώδη ερωτήματα που είναι αναγκαίο να απαντηθούν πριν 

την εφαρμογή της θεραπείας είναι τα εξής: [85] 

 Πως εκπαιδεύονται τα ζώα θεραπείας και ποιος καθορίζει το περιεχόμενο 

και το επίπεδο εκπαίδευσής τους καθώς και τον τρόπο ή τις ώρες εργασίας 

τους;  

 Με ποιες διαδικασίες και κριτήρια πιστοποιούνται οι χειριστές ζώων 

βοήθειας; 

 Σε τι περιβάλλον ζουν τα ζώα, πώς ορίζονται οι συνθήκες ευζωίας τους και 

από ποιες υπηρεσίες ελέγχονται; 

 Τι συμβαίνει στα ζώα μετά την “συνταξιοδότησή τους” λόγω ηλικίας ή 

προβλήματος υγείας; 

Ο σχεδιασμός και η οργάνωση ενός γενικού πλάνου εφαρμογής των 

προγραμμάτων θεραπείας, το οποίο θα παρέχει έγκυρες απαντήσεις στα 

παραπάνω ερωτήματα είναι απολύτως αναγκαία για τη άρση των ενστάσεων 

απέναντι στην υλοποίησή τους. [85] 

Μια ακόμη αντίρρηση που προέρχεται από το χώρο των φιλοζωικών 

σωματείων αφορά στη χρήση άγριων ειδών ζώων - όπως για παράδειγμα 
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τα δελφίνια- η οποία είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενη και αμφισβητείται από πολλούς 

επιστήμονες, τόσο ως προς την αποτελεσματικότητα όσο και ως προς 

την επικινδυνότητά της. Επιπλέον η θεραπεία με δελφίνια είναι εξαιρετικά 

δαπανηρή συγκριτικά με τις υπόλοιπες, ενώ δεν υπάρχει σημαντικός αριθμός 

ερευνών που να τεκμηριώνει τη λειτουργικότητα της μεθόδου, τουλάχιστον ως 

προς τα μακροπρόθεσμα οφέλη στην υγεία των ασθενών. Ως αποτέλεσμα, πολλοί 

είναι και οι ειδικοί που συστήνουν στους ασθενείς τους να είναι ιδιαίτερα 

επιφυλακτικοί ως προς τη μορφή αυτή θεραπείας. [85] 

Στο επίκεντρο των επιχειρημάτων των επιστημόνων που είναι αρνητικοί 

απέναντι στις δραστηριότητες αλληλεπίδρασης ασθενών με δελφίνια είναι η 

άποψη ότι  τα προγράμματα αυτά θεραπείας βασίζονται στην εκμετάλλευση 

ευάλωτων ατόμων και ευάλωτων, εν αιχμαλωσία ζώων. Τα ζώα αυτά -είτε έχουν 

συλληφθεί στη θάλασσα, είτε έχουν γεννηθεί αιχμάλωτα- δεν είναι σε καμία 

περίπτωση κατοικίδια αλλά παραμένουν πάντοτε άγρια. Εκτός από το υψηλού 

βαθμού στρες που μπορεί να εκδηλώσουν, εξαιτίας της φυλάκισής τους και του 

εξαναγκασμού σε  κατά παραγγελία αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους, 

ενδέχεται να παρουσιάσουν και απρόβλεπτη ή επιθετική συμπεριφορά. Έχουν 

αναφερθεί παγκοσμίως αρκετά ατυχήματα από δαγκώματα δελφινιών, τα οποία 

μάλιστα προκάλεσαν έως και σοβαρά κατάγματα και βλάβες εσωτερικών 

οργάνων. [85] 

Μια ακόμη βαρύνουσας σημασίας επισήμανση εκείνων που εκφράζουν την 

εναντίωση τους ως προς την ευεργετικότητα της θεραπείας μέσω ζώων, είναι οι 

μεθοδολογικές αδυναμίες της πλειοψηφίας των διεξαχθέντων ερευνών επί αυτής. 

Οι περιορισμοί αυτοί είναι σημαντικοί και θα πρέπει να εξεταστεί τον αν και κατά 

πόσο πλήττουν την αξιοπιστία των έως σήμερα θετικών για την σπουδαιότητα της 

θεραπείας ερευνητικών αποτελεσμάτων. Οι περιορισμοί και οι ελλείψεις που έχουν 

διαπιστωθεί σχετίζονται με την ύπαρξη μικρού αριθμού δείγματος ασθενών, την 

έλλειψη τυχαιοποίησής του με αποτέλεσμα την μη εξουδετέρωση πιθανής 

επίδρασης δημογραφικών και άλλων παραγόντων επί των αποτελεσμάτων, την μη 

επιλογή αντιπροσωπευτικού δείγματος, τον μη προσεκτικό σχεδιασμό ομάδας 

ελέγχου, τη μειωμένη εγκυρότητα και αξιοπιστία των χρησιμοποιούμενων 
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μεθόδων, καθώς και την περιορισμένη δυνατότητα γενίκευσης των 

αποτελεσμάτων στο γενικό πληθυσμό μιας κατηγορίας ασθενών. Επιπλέον, οι 

έρευνες σχετικά με τη θεραπεία της ψυχικής νόσου μέσω της αλληλεπίδρασης με 

ζώα, δεν αξιολογούν παρά τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματά της στην υγεία των 

ασθενών, ενώ δεν κάνουν αναφορά στη ευρύτερη διάρκεια αυτών. Τέλος κάποιες 

από τις έρευνες αυτές στοχοποιούνται ως μεροληπτικές καθώς χρηματοδοτούνται 

και διεξάγονται από ιδιωτικούς φορείς που ήδη παρέχουν τέτοιου είδους θεραπείες 

και επομένως λαμβάνουν οφέλη από τις ενδεχομένως θετικά αποφάνσεις τους.[86] 

 

5.3      Σύνοψη 

Στο κεφάλαιο που προηγήθηκε επισημάνθηκαν οι κυριότερες αντιδράσεις 

των ειδικών απέναντι στους κινδύνους και περιορισμούς που υφίσταται η 

εφαρμογή της θεραπείας με ζώα για τους ψυχικά ασθενείς αλλά και γενικότερα. Οι 

ενστάσεις τους αφορούν κυρίως στην μη ικανοποιητική τήρηση των κανόνων και 

αρχών που σχετίζονται με την κατάλληλη επιλογή των ζώων, γεγονός που μπορεί 

να επιφέρει αρνητικές συνέπειες στην υγεία και ασφάλεια των ασθενών, στην 

προχειρότητα του σχεδιασμού κάποιων από τα προγράμματα παρέμβασης χωρίς 

τη φροντίδα για την προστασία των ζώων που συμμετέχουν, στον αποκλεισμό 

ενός αριθμού ασθενών από τη δυνατότητα ένταξης στη θεραπεία για λόγους 

υγείας ή άλλα αίτια και στις μεθοδολογικές αδυναμίες των μέχρι τώρα ερευνών 

που έχουν αναδείξει τα οφέλη της θεραπείας. Τέλος, εκπρόσωποι των φιλοζωικών 

οργανώσεων εκφράζουν την αντίθεσή τους ως προς την ένταξη των δελφινιών σε 

τέτοια προγράμματα, καθώς όπως τονίζουν, αποτελούν άγρια ζώα με αρκετές 

φορές απρόβλεπτη συμπεριφορά. 
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 Κεφάλαιο  6ο       ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΗΣ    ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ 

ΤΩΝ ΖΩΩΝ 

 
 
 
6.1    Εισαγωγή 
 
 

Η θεραπεία των ψυχικά ασθενών μέσω της αλληλεπίδρασής τους με τα ζώα 

συνεχίζει να αποκτά ολοένα και περισσότερους υποστηρικτές παγκοσμίως, ενώ η 

ένταξή της σε προγράμματα παρέμβασης κλινικών και ιδρυμάτων περίθαλψης 

διαρκώς αυξάνει. Το γεγονός αυτό εν μέρει οφείλεται στην θετική ανταπόκριση 

απέναντι σε πλήθος ερευνών που ανέδειξαν τα οφέλη της στη ζωή των ασθενών. 

Η διαθέσιμη βιβλιογραφία επισημαίνει ότι η θεραπευτική αλληλεπίδραση με τα ζώα 

έχει τη δυνατότητα  να βελτιώσει τις δεξιότητες των ασθενών σε πολλούς τομείς 

και να ελαττώσει τη συμπτωματολογία των ψυχικών νόσων. Ωστόσο για να 

επιτευχθεί η πλήρης αποδοχή της θεραπείας από το σύνολο των επιστημόνων 

ψυχοθεραπευτών και η ενσωμάτωσή της στο πλαίσιο των παραδοσιακά 

εφαρμοζόμενων μεθόδων, είναι αναγκαία η διεξαγωγή περαιτέρω ερευνητικών 

μελετών, οι οποίες θα πληρούν τα βασικά κριτήρια αξιοπιστίας και εγκυρότητας και 

θα επικεντρώνονται στον έλεγχο των θεωρητικών υποθέσεων που έχουν 

προταθεί. Επίσης απαραίτητο είναι να τεθούν ορισμένες σταθερές σχετικά με τα 

προγράμματα παρέμβασης, όπως το ποιες ακριβώς δραστηριότητες, με ποιου 

είδους ζώα, βοηθούν ποια συγκεκριμένη ομάδα ασθενών. Ο βασικός στόχος για 

τους υπερασπιστές της θεραπείας είναι η θεμελίωσή της ως μια αποτελεσματική, 

ασφαλή και με καλή σχέση κόστους-απόδοσης επιλογή, η οποία θα μπορεί να 

βελτιώσει την παροχή υπηρεσιών υγείας για πολλούς ασθενείς. 
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   6.2     Συμπεράσματα και προτάσεις για την αξιοποίηση των δεδομένων και    

την περαιτέρω εξέλιξη του πεδίου της έρευνας 

 
Η αντίληψη ότι η επαφή με τα ζώα μπορεί να βελτιώσει την υγεία των 

ασθενών με ψυχικές διαταραχές υποστηρίζεται από μία ευρεία ομάδα ειδικών και 

είναι αναμφίβολα θελκτική, ωστόσο παραμένει έως και στις μέρες μας 

αμφιλεγόμενη. Οι έρευνες, αφενός, σε μεγάλο βαθμό, τονίζουν τα δυνητικά οφέλη 

της θεραπείας μέσω ζώων, αφετέρου ωστόσο, οι ίδιες ενοχοποιούνται λόγω 

σημαντικών περιορισμών και ατελειών τους, όπως το ότι πραγματοποιούνται σε 

μικρή κλίμακα και εμπλέκουν διαφορετικά είδη δραστηριοτήτων, ασθενών και 

περιβαλλοντικών συνθηκών. Ως αποτέλεσμα η θεραπεία με τη συνδρομή ζώων 

εμφανίζεται αδόκιμα ως πανάκεια σχεδόν σε όλα τα είδη ψυχικών νόσων, γεγονός 

που πλήττει το κύρος της. [87],[88],[89]  

Βέβαια, δεν είναι ασήμαντος ο αριθμός των επιστημόνων που θεωρούν ότι 

η εν λόγω μέθοδος παρέμβασης είναι υποτιμημένη ως προς το μέγεθος της 

δυνητικής της αξίας και πως η εξέλιξη του ερευνητικού τομέα θα μπορούσε να 

συνεισφέρει προς την άνοδο αυτής. Οι έρευνες αυτές θα πρέπει να πληρούν τις 

βασικές παραμέτρους της επιστήμης της στατιστικής, να ξεπεράσουν τις μέχρι 

σήμερα εντοπισμένες αδυναμίες τους και να συμπεριλάβουν όχι μόνο ποιοτικές 

αλλά και ποσοτικές μεταβλητές. Μόνο σταθερά και έγκυρα ερευνητικά στοιχεία θα 

μπορέσουν να αναδείξουν τη θεραπεία μέσω των ζώων ως μια επιβιώσιμη και 

λειτουργική μέθοδο παρέμβασης. Κάποιες από τις ερωτήσεις για τις οποίες πρέπει 

να αποφανθούν οι ερευνητές είναι οι εξής: [88], [89] 

 

 Για ποια είδους οφέλη,  ποιας διάρκειας και για ποια είδη διαταραχών 

μπορεί να εφαρμοστεί η θεραπεία; 

 Κατά πόσο διαφέρει ως προς τα αποτελέσματά της η επιλογή διαφορετικών 

ειδών ζώων; 

 Είναι η αγχολυτική επίδραση που προσφέρει πρωταρχικώς η παρουσία των 

ζώων η πηγή των υπόλοιπων θετικών μεταβολών στην υγεία των ασθενών; 

Ποιοι είναι οι υποκείμενοι νευρολογικοί μηχανισμοί που ενεργοποιούνται 



 

 

74 

κατά την αλληλεπίδραση των ασθενών με τα ζώα και ποια είναι η ακριβής 

λειτουργία τους; 

 Σε ποιο βαθμό είναι σημαντικά τα δημογραφικά στοιχεία που 

διαφοροποιούν τους ασθενείς που εκδηλώνουν ίδιες μορφές διαταραχών, 

ώστε να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό των ομάδων παρέμβασης και των 

ομάδων ελέγχου; 

 Θα μπορούσε η τεκμηρίωση της θεραπείας να συντελέσει ώστε να 

μειωθούν τόσο η χρήση των δαπανηρών, και με σημαντικές παρενέργειες, 

φαρμάκων, όσο και η διάρκεια παραμονής των ασθενών σε ιδρύματα 

περίθαλψης;  

 

Όπως γίνεται φανερό, οι έρευνες αποτελούν το κλειδί για να κερδίσει η εν 

λόγω θεραπεία μεγαλύτερη αποδοχή και συναίνεση, και να καταστεί δυνατή η 

οικονομική της κάλυψη προς όφελος των ασθενών από ασφαλιστικές εταιρίες του 

δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Είναι αληθές ότι η εθελοντική πρωτοβουλία και 

δράση μη κερδοσκοπικών οργανώσεων είναι έως και σήμερα η κινητήρια δύναμη 

μέσω της οποίας υλοποιούνται τα προγράμματα στους χώρους παροχής υγείας. 

Για να μετακινηθούν αυτά στην κατηγορία των τιμολογήσιμων και 

συνταγογραφούμενων υπηρεσιών, οι θεραπευτές πρέπει επιπλέον να 

παρουσιάσουν συγκεκριμένα πλάνα φροντίδας, με συγκεκριμένες δραστηριότητες 

και καθορισμένους, μετρήσιμους κάθε φορά στόχους.[90] 

Ένα ακόμη στοιχείο για το οποίο πρέπει να ληφθεί μέριμνα είναι η 

οργάνωση της εκπαίδευσης των ειδικών που θα κληθούν να οργανώσουν και να 

εφαρμόσουν τη θεραπεία στους ασθενείς. Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα 

πρέπει να είναι σταθερό και εμπλουτισμένο με γνώσεις από τους τομείς επιμέρους 

επιστημών, όπως η ψυχολογία, η κοινωνιολογία και η ζωολογία. Παράλληλα οι 

ειδικοί της θεραπείας πρέπει να είναι ικανοί να συμμετέχουν στην ενημέρωση των 

πολιτών σχετικά με τα οφέλη αυτής και να είναι εκείνοι που θα καθορίσουν τα 

πλαίσια της υλοποίησής της. [91] 

Επιπροσθέτως, η συνεργασία μιας διεπιστημονικής ομάδας ειδικών από 

τους χώρους ιατρικών, παραϊατρικών, και ανθρωπιστικών επιστημών, υπό το 
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φάσμα της ολιστικής αντιμετώπισης των ασθενών είναι αναγκαία προϋπόθεση για 

την επίτευξη της μέγιστης αποτελεσματικότητας της θεραπείας. Ιδιαίτερα 

σημαντική είναι και η από κοινού δράση θεραπευτών και ερευνητών, οι οποίοι 

εφοδιάζοντας αλλήλους με διαπιστώσεις και συμπεράσματα, θα δώσουν ισχυρή 

ώθηση στην καθιέρωση της θεραπείας και την ανάπτυξη όλων των πτυχών αυτής. 

[90] 

 
 
6.3    Σύνοψη 
 

Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις μέσω της αξιοποίησης της ευεργετικής 

παρουσίας των ζώων, για τους ασθενείς με ψυχική διαταραχή, έχουν αυξηθεί κατά 

μεγάλο βαθμό τις τελευταίες δεκαετίες. Παρότι η εικόνα των ζώων εντός των 

χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας είναι πλέον αρκετά συνήθης, κυρίως βέβαια 

στο εξωτερικό, ο τομέας αυτός ακόμη αγωνίζεται να αυτο-οριοθετηθεί και να 

αποδείξει την αξιοπιστία και αποτελεσματικότητά του, ως μια έγκριτη 

συμπληρωματική μέθοδος. Η εξέλιξη του τομέα των ερευνών και τα 

συμπεράσματα που θα εξαχθούν από αυτές, είναι ο παράγοντας που θα 

καταδείξει αν οι πολυσήμαντες αξιώσεις των υποστηρικτών της θεραπείας είναι 

εφικτές ή όχι. Ας ληφθεί όμως υπόψη, ως μια τελική επισήμανση και προς μια 

δίκαιη αξιολόγηση της θεραπείας, ότι ειδικά για τον πληθυσμό των ανθρώπων που 

πάσχουν από ψυχικές νόσους, ακόμη και η ελάχιστη ή σύντομης -ως αναλαμπή- 

διάρκειας, βελτίωση της καθημερινότητας αλλά και ποιότητας ζωής τους, ουδόλως 

δεν είναι μηδαμινής σημασίας.   
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                                               ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Λέξεις κλειδιά:  συμπληρωματική θεραπεία, στοχευμένη αλληλεπίδραση, ζώα θεραπείας, 

σύγχρονες έρευνες, βελτίωση ποιότητας ζωής, τήρηση βασικών αρχών, 

ρόλος νοσηλευτή, περιοριστικοί παράγοντες.  

   

Ως συμπληρωματική προς τις παραδοσιακές θεραπευτικές μεθόδους για τις 

ψυχικές διαταραχές, προσφέρει πλέον τις υπηρεσίες της στους  ασθενείς, μία νέα 

μορφή θεραπείας, αυτή με την συνδρομή των ζώων. Ξεκινώντας από τις Η.Π.Α. 

τον 20ο  αιώνα, τις τελευταίες δεκαετίες εφαρμόζεται και στην Ευρώπη καθώς και 

σε άλλες χώρες. Ως θεραπεία με την συνδρομή ζώων ορίζεται η στοχευμένη 

αλληλεπίδραση εκπαιδευμένων ζώων με τους ασθενείς, η οποία σχεδιάζεται και 

εφαρμόζεται από μία ομάδα ειδικών που περιλαμβάνει τον ψυχοθεραπευτή, τον 

χειριστή του ζώου καθώς και ορισμένους επαγγελματίες υγείας. Εμπεριέχει 

πλήθος δραστηριοτήτων που αποβλέπουν στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων 

και αξιολογούνται ως προς την κατάκτησή τους. Τα ζώα θεραπείας είναι 

συχνότερα οι σκύλοι, οι ίπποι, τα δελφίνια, τα πουλιά, αλλά και όποιο από αυτά 

μπορεί να εξημερωθεί και διαθέτει ήπιο χαρακτήρα. Σημαντικός είναι ο αριθμός 

των σύγχρονων ερευνών που αναδεικνύουν τα οφέλη της θεραπείας στην υγεία 

των ψυχικά ασθενών. Αυτά αφορούν στην ελάττωση της εκδήλωσης των 

αρνητικών συμπτωμάτων της νόσου, την καλλιέργεια δεξιοτήτων σε διάφορους 

τομείς της προσωπικότητάς των ασθενών και γενικότερα τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή εφαρμογή των 

προγραμμάτων θεραπείας είναι η τήρηση βασικών όρων και αρχών με σκοπό την 

προστασία της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας των συμμετεχόντων. Οι 

όροι αυτοί αφορούν στην επιλογή του κατάλληλων ζώων αλλά και των ασθενών 

που δύνανται και επιθυμούν να συμμετέχουν, στη μελετημένη οργάνωση των 

δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν και στην αντιμετώπιση των ζώων με 

βάση τους πολιτικούς και ηθικούς νόμους. Ο ρόλος του νοσηλευτή κατά τη 

θεραπεία είναι πολύπλευρος και σχετίζεται με την εύρεση του πλέον πρόσφορου 

προγράμματος, τη βοήθεια στο συντονισμό και την υλοποίησή του, την 

αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων και τη συμμετοχή του στη διεξαγωγή 

επιστημονικών ερευνών. Οι εκπεφρασμένες αντιρρήσεις για τη θεραπεία αφορούν 
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κυρίως στην παραβίαση των όρων εφαρμογής και την προχειρότητα κατά τον 

σχεδιασμό της, στοιχεία που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών 

και την ασφάλεια των ζώων. Ενστάσεις εκφράζονται και από φιλοζωικά σωματεία 

ως προς την ένταξη άγριων ζώων σε αυτή. Περιοριστικοί παράγοντες για την 

αξιοποίηση της είναι ακόμη ο αναγκαίος αποκλεισμός ενός συνόλου ασθενών από 

αυτήν και τα απαγορευτικά, για την είσοδο ζώων, πρωτόκολλα πολλών 

νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Παράλληλα, έχουν εντοπιστεί από ειδικούς 

μεθοδολογικές αδυναμίες στις έως τώρα έρευνες, που κλονίζουν την αξία των 

θετικών συμπερασμάτων τους. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητο να ξεπεραστούν οι 

αντιρρητικές αυτές απόψεις ώστε να καθιερωθεί η θεραπεία μέσω ζώων ως μία 

γενικώς αποδεκτή συμπληρωματική μέθοδος προσέγγισης των ψυχικά ασθενών. 

Προς την κατεύθυνση αυτή είναι αναγκαία η διεύρυνση του ερευνητικού τομέα, η 

αυτο-οριοθέτηση των παραμέτρων της θεραπείας, η εκπαίδευση των 

επαγγελματιών υγείας και η συντονισμένη δράση μιας διεπιστημονικής ομάδας 

ειδικά καταρτισμένης για το σχεδιασμό και εφαρμογή της.        
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